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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: stosunki międzynarodowe

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki o polityce i administracji 79%

Nauki prawne 6%

Historia 5%

Ekonomia i finanse 5%

Językoznawstwo 4%

Filozofia 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Stosunki międzynarodowe pierwszego stopnia są istniejącym kierunkiem studiów i należą do grupy kierunków z dziedziny
nauk społecznych oferowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierunkami o najbardziej zbliżonym programie nauczania są
bezpieczeństwo narodowe i politologia, prowadzone w Instytucie Nauk Politycznych i  Stosunków Międzynarodowych UJ.
Wszystkie wyżej wymienione kierunki zajmują się zjawiskami politycznymi i ich wpływem na różne sfery życia. Różnice
polegają na innym rozłożeniu akcentów w programach i skupieniu się na badaniu odmiennych aspektów rzeczywistości.
Bezpieczeństwo  narodowe  kładzie  szczególny  nacisk  na  jeden  z  aspektów  zjawisk  politycznych,  mianowicie  czynniki
prowadzące  do  integracji  bądź  dezintegracji  systemów  społeczno-politycznych,  analizując  te  zjawiska  z  perspektywy
krajowej, jak i międzynarodowej. Treści te są obecne także w programie stosunków międzynarodowych, szczególnie na
specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe, gdzie kwestie te są badane z punktu widzenia relacji międzynarodowych.
Specyfika  stosunków  międzynarodowych,  w  porównaniu  z  wzmiankowanymi  kierunkami  studiów,  polega  na
wielowymiarowym podejściu do zjawisk politycznych, które są analizowane na poziomie krajowym, regionalnym oraz w skali
globalnej. Inny jest także katalog podmiotów, które są przedmiotem badań. Inaczej niż politologia, która kładzie nacisk
przede wszystkim na aspekt instytucjonalny zjawisk politycznych oraz poddaje analizie sferę polityczną i procesy społeczno-
polityczne,  stosunki  międzynarodowe  eksponują  perspektywę  międzynarodową  zjawisk  politycznych,  gospodarczych  i
kulturalnych. Z kolei w odróżnieniu od bezpieczeństwa narodowego, które bada zjawiska i procesy polityczne, gospodarcze i
kulturowe  w  kontekście  ewentualnych  zagrożeń  dla  bezpieczeństwa  krajowego  i  międzynarodowego,  stosunki
międzynarodowe poddają analizie sytuację międzynarodową w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę rozmaite formy
kooperacji podmiotów międzynarodowych i zwracając uwagę na wielowymiarowość relacji międzynarodowych.
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Stosunki międzynarodowe wykorzystują doświadczenia badań politologicznych oraz z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
przedstawiając te zagadnienia jako jedne z możliwych do wykorzystania w studiach nad stosunkami międzynarodowymi.

Koncepcja kształcenia

Program  studiów  na  kierunku  stosunki  międzynarodowe  uwzględnia  misję  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  do  której
najważniejszych  założeń  należy  zapewnienie  wysokiego  poziomu  kadry  oraz  atrakcyjnych  metod  nauczania,
dostosowujących proces dydaktyczny do wymogów PRK, a także będących wyrazem poszanowania godności człowieka i
ducha tolerancji. Ponadto program studiów odpowiada strategii UJ zakładającej dążenie do pozycji jednego z najlepszych
uniwersytetów w Europie, kształcącego na najwyższym poziomie, o ofercie dydaktycznej skierowanej zarówno do polskich,
jak i zagranicznych studentów. Program studiów pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w
jednostce, jak również efektami uczenia się zgodnymi z charakterystykami drugiego stopnia na poziomie 6 PRK.

Cele kształcenia

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Kierunek stosunki międzynarodowe jest istniejącym kierunkiem studiów. Jego funkcjonowanie uzasadniają kluczowe potrzeby
społeczno-gospodarcze państwa, a także potrzeby rynku pracy na arenie międzynarodowej. Absolwent kierunku stosunki
międzynarodowe jest przygotowany do pracy : na stanowisku analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji
państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i krajowych współpracujących z zagranicą,
pozarządowych  instytutach  i  organizacjach  zajmujących  się  analizą  sytuacji  międzynarodowej,  w  skali  globalnej  bądź
regionalnej, oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Efekty uczenia się są zgodne z omówionymi potrzebami społeczno-gospodarczymi. Absolwent potrafi zbierać, selekcjonować
i  dokonywać oceny  informacji  z  poszanowaniem prawa autorskiego.  Potrafi,  w  oparciu  o  posiadaną wiedzę  i  umiejętności,
podejmować decyzje zmierzające do rozwiązywania prostych problemów w pracy zawodowej. Absolwent jest świadomy
potrzeby dalszego kształcenia i pogłębiania swojej wiedzy. Dzięki uzyskanej wiedzy i kompetencjom zgodnym z efektami
uczenia się, jest zdolny do podjęcia zatrudnienia w obszarze kształcenia kierunkowego, odzwierciedlającego różne rodzaje i
stanowiska pracy zawodowej.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań naukowych w jednostce prowadzone są w ramach dziedziny nauk społecznych i dotyczą problematyki
nauk  politycznych,  stosunków  międzynarodowych,  jak  również  bezpieczeństwa.  Badania  prowadzone  są  w  ramach
indywidualnych projektów pracowników, jak również w pracach zespołowych zorganizowanych w poszczególnych katedrach i
zakładach  Instytutu  Nauk  Politycznych  i  Stosunków Międzynarodowych  UJ.  Obecnie  prowadzone  badania,  związane  z
prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi na danym kierunku studiów dotyczą nauki o państwie i teorii polityki, filozofii i etyki
polityki, doktryn politycznych, aspektów dziennikarstwa, historii i współczesnego wymiaru myśli politycznej zarówno w ujęciu
polskim, jak również międzynarodowym. Kolejnym blokiem badań z zakresu dyscypliny nauk o polityce i administracji w
jednostce  są  projekty  dotyczące  problematyki  konstytucjonalizmu  i  ustrojów  państwowych,  transformacji  społeczno-
politycznych,  a  także  współczesnych  systemów  politycznych.  Istotna  część  prowadzonych  badań  uwzględniających
historyczne aspekty procesów o charakterze politologicznym, międzynarodowym i bezpieczeństwa dotyczy problematyki
historii  Polski,  historii  ustroju  oraz  historii  dyplomacji  i  stosunków międzynarodowych.  Odrębnym blokiem są  badania
dotyczące studiów obszarowych, odnoszące się swoim zakresem do poszczególnych regionów i subregionów na świecie.
Kolejnym  kierunkiem  prowadzonych  badań  jest  problematyka  polityki  zagranicznej  i  współczesnych  stosunków
międzynarodowych, z uwzględnieniem elementów strategii i taktyki stosunków międzynarodowych, jak również procesów
integracyjnych  we  współczesnym  świecie.  Kolejnym  blokiem  prowadzonych  badań  są  zagadnienia  związane  z
bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, uwzględniające kwestie problematyki obronności, wojen, wojskowości i
konfliktów zbrojnych, a także zagrożeń globalnych i asymetrycznych we współczesnym świecie.
Obecnie w ramach jednostki realizowane są następujące projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:
- Współczesne idee niemieckiego ekstremizmu prawicowego.
- Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej.
- Wspólnota Azji Północno-Wschodniej w kontekście współpracy i rywalizacji mocarstw regionu.
-  Między  centrum  a  peryferiami.  Koncepcje  teoretyczne  Ludwika  Ehrlicha  na  tle  anglosaskiej  nauki  o  stosunkach
międzynarodowych w pierwszej połowie XX w.
- Zasada podziału władz na szczeblu stanowym w USA.
- Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983.
- Polityka pomocy rozwojowej podmiotów sub-narodowych w państwach Unii Europejskiej.
- W poszukiwaniu pojednania w Azji Północno-Wschodniej: nowe drogi rekoncyliacji pomiedzy Japonią i Koreą Południową.
- Strategie medykalizacyjne Światowej Organizacji Zdrowia.
- Dyskursy cyberbezpieczeństwa w świetle zagrożeń związanych z technoologiami informacyjno-komunikacyjnymi w Polsce.
- Mesjanizm żydowski a podmiotowość polityczna w pismach Waltera Benjamina i Giorgia Agambena.
- Standardy pracy w umowach o wolnym handlu i preferencyjnych porozumieniach handlowych Unii Europejskiej.
- Problem państw de facto w stosunkach międzynarodowych. Przypadek Sahary Zachodniej.
- Polskie studia nad totalitaryzmem.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów pozostaje w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce w ramach dziedziny nauk
społecznych, dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych. W trakcie toku studiów studentom przekazywane są
najnowsze  wyniki  badań  z  zakresu  procesów  uwarunkowań  i  czynników  kształtujących  stosunki  międzynarodowe  z
perspektywy  historycznej  i  współczesnej,  teorii,  narzędzi  i  metod  badawczych,  kluczowych  podmiotów  i  uczestników
stosunków  międzynarodowych,  organizacji  i  struktur  międzynarodowych,  prawa  międzynarodowego,  procesów
integracyjnych na świecie, jak również polityki zagranicznej i dyplomacji, teorii i strategii stosunków międzynarodowych. W
tym zakresie należy podkreślić rozróżnienie i odmienne treści wyników badań związanych z dydaktyką, odzwierciedlających
tok studiów pierwszego stopnia oraz efekty uczenia się w tym zakresie.
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Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut posiada własną bibliotekę, bogato wyposażoną z literaturę dotyczącą prowadzonyc kierunków studiów. Instytut nie
posiada własnych sal dydaktycznych, korzysta jednak z bogatej oferty dydaktycznej UJ.
Koszt  wynajmu  sali  na  zajęcia  dydaktyczne  pokrywane  są  zgodnie  z  wewnętrznymi  stawkami  obowiązującymi  na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Sale dydaktyczne
Auditorium Maximum o łącznej powierzchni 399 m2 (wszystkie sale są wyposażone w sprzęt multimedialny) są to sale na
100 os. i więcej (max.140 )
Aula Średnia B- 129, 5 m2
Aula średnia A- 129, 5 m2
Aula Mała -140 m2

ul. Sławkowska 17 PAU
sala 23 – na 30 os. - 35,02 m2
sala 24 – na 35 os. - 61,59 m2
sala 26 – na 35 os. – 44,03 m2
łączna powierzchnia sal dyd. - 140,64 m2

Al. Mickiewicza 3
Sala 3- na 44 os - 53,38 m2
sale 5 – na 50 os. – 48,20 m2
sala 6 - na 35 os. – 42,21 m2
sala 7 – na 37 os. – 41,59 m2
sala 208 – na 25 os. – 24,88 m2
sala 238 – na 200 os. – 244,97 m2
łączna powierzchnia sal dyd. - 455,23 m2

ul. Jabłonowskich 5
sala 10 (Sala Komputerowa )- 18,40 m2
Sala Posiedzeń (Konferencyjna ) -31,80 m2

Rynek Główny 34
sala 33 – na 120 os. – 85,66 m2

Gabinety, pokoje kadry naukowej, sale seminaryjne
ul. Sławkowska 17 PAU

pok.27 - 31,46 m2
pok.28 – 32,10 m2
pok.29 – 33,38 m2
pok.109 – 31,1 m2
pok.110 – 32,1 m2

Al. Mickiewicza 3

Pok.211 - 11 m2
Pok.212 – 11,7 m2
Pok.213 – 12,7 m2
Pok.213a – 20 m2
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Pok.215 – 12,30 m2
Pok.216 – 11,90 m2
Pok.220 – 10,45 m2
Pok.221 – 13,40 m2
Pok.222 - 13,40 m2
Pok.225 – 13,40 m2
Pok.226 – 13,20 m2
Pok.227 – 13,20 m2
Pok.229 – 13,40 m2

ul. Jabłonowskich 5
4 pokoje administracyjne :

Pok.2 -17,40 m2
Pok.2a -15 m2
Pok.3 – 16,1 m2
Pok.4 – 18 m2

Gabinety, pokoje kadry naukowej, sale seminaryjne ul. Jabłonowskich 5

Pok.5 - 21, 85 m2
Pok.6 – 29 m2
Pok.7 – 14,40 m2
Pok.8 – 15,30 m2
Pok.11 – 43,70 m2
Pok.12 – 32,50 m2
Pok.13 - 15,30 m2
Pok. 14 – 14,40 m2
Pok. 15 -19,30 m2

Łączna powierzchnia (sale dydaktyczne + gabinety)
ul. Sławkowska 17 PAU – 300,78 m2
Al. Mickiewicza 3 – 611,88 m2
Rynek Główny 34 – 85,66 m2
ul. Jabłonowskich 5 –322,45 m2
Biblioteka łączna powierzchnia -120,10 m2
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0388

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

W  ramach  kierunku  stosunki  międzynarodowe,  studenci  mają  możliwość  profilowania  kształcenia,  zgodnie  ze  swoimi
zainteresowaniami, na jednej z trzech ścieżek specjalizacyjnych: integracja europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe i
dyplomacja  współczesna.  Wybór  ścieżki  specjalizacyjnej  dokonywany jest  na podstawie pisemnej  deklaracji  studentów
pierwszego  roku  studiów  składanej  do  15  września.  Minimalna  liczba  osób  dla  poszczególnych  ścieżek  to  15  osób.
Maksymalną  liczbę  osób  dla  poszczególnych  ścieżek  w danym roku  akademickim określa  Dyrekcja  INPiSM mając  na
względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 184

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 172

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 72

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 4

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 2

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 2180

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Student zobowiązany jest do odbycia praktyk w wymiarze 120 godz. (trzy tygodnie). Praktykę może rozpocząć student po
ukończeniu III  semestru studiów. Do ukończenia VI  semestru studiów student zobowiązany jest  do rozliczenia odbytej
praktyki poprzez złożenie wymaganych dokumentów Pełnomocnikowi Dyrektora INPiSM ds Praktyk. Praktyki studenckie
mogą  być  realizowane  w  kraju  i  za  granicą.  Realizacja  praktyk  powinna  odbywać  się  w  okresie  wolnym  od  zajęć
dydaktycznych, choć dopuszcza się możliwość odbywania praktyk w trakcie trwania roku akademickiego, pod warunkiem
realizacji innych obowiązków wynikających z realizacji programu studiów. Student dokonuje wyboru miejsca odbycia praktyki
spośród proponowanych instytucji / organizacji przez Uczelnię lub wybranych samodzielnie, które wyrażą zgodę na przyjęcie
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go na praktykę. W trakcie praktyki student realizuje zadania zgodne z wymogami danej instytucji i planem praktyk. Nadzór
nad praktykami sprawuje Pełnomocnik Dyrektora INPiSM ds. Praktyk powołany przez Radę INPiSM UJ. Podstawą zaliczenia
praktyki jest przedstawione przez studenta zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu praktyki wystawione przez jednostkę
organizacyjną, w której student realizował praktykę. Student nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu odbywanych praktyk. Za
odbycie praktyk student otrzymuje 4 punkty ECTS.

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z
Regulaminem studiów UJ.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

SMI_K1_W01
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk o polityce i
administracji ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych oraz ich
miejsce w systemie nauk społecznych i w odniesieniu do innych nauk

P6S_WG

SMI_K1_W02
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i funkcjonowanie
instytucji politycznych na poziomie państwowym, organizacji międzynarodowych, w
tym ugrupowań integracyjnych

P6S_WG,
P6S_WK

SMI_K1_W03
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu rodzaje więzi społecznych z
punktu widzenia stosunków międzynarodowych z perspektywy historycznej i
współczesnej oraz zmiany zachodzące w strukturach społecznych

P6S_WK

SMI_K1_W04
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu normy i systemy prawne
regulujące relacje społeczne w wymiarze państwowym i międzynarodowym oraz ich
praktyczne zastosowanie

P6S_WG,
P6S_WK

SMI_K1_W05
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teoretyczne modele stosunków
międzynarodowych, funkcjonowanie i znaczenie systemów międzynarodowych, a
także dynamikę zmian struktur międzynarodowych i instytucji politycznych oraz ich
ideologicznych i teoretycznych podstaw

P6S_WG,
P6S_WK

SMI_K1_W06
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia
pozyskiwania danych służących analizie procesów zachodzących w obszarze
stosunków międzynarodowych oraz uregulowania dotyczące własności intelektualnej

P6S_WK

SMI_K1_W07
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania,
działalności i zarządzania instytucjami politycznymi o charakterze rządowym i
pozarządowym w wymiarze krajowym i międzynarodowym

P6S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

SMI_K1_U01
Absolwent potrafi dostrzec oraz dokonać interpretacji zjawisk kulturowych,
politycznych, gospodarczych, prawnych zachodzących w relacjach
międzynarodowych, a także dokonać wielowymiarowej analizy zagrożeń militarnych,
gospodarczych, politycznych oraz antropogenicznych

P6S_UW

SMI_K1_U02
Absolwent potrafi zebrać oraz dokonać selekcji informacji na temat zjawisk
zachodzących w stosunkach międzynarodowych oraz dokonać ich wstępnej analizy
przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy teoretycznej z uwzględnieniem
obowiązujących norm i reguł prawnych

P6S_UW

SMI_K1_U03
Absolwent potrafi dokonać analizy genezy, przebiegu oraz skutków konkretnych
zjawisk zachodzących w stosunkach międzynarodowych, a także wykorzystać
posiadaną wiedzę do przewidywania i tworzenia scenariuszy rozwoju sytuacji
międzynarodowej

P6S_UO

SMI_K1_U04
Absolwent potrafi krytycznie odnieść się do zgłaszanych na forum krajowym lub
międzynarodowym propozycji rozwiązań konkretnych kwestii politycznych,
gospodarczych oraz sformułować własne propozycje ich rozwiązania, a także
wykorzystać wiedzę w konkretnych sytuacjach zawodowych

P6S_UW
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Kod Treść PRK

SMI_K1_U05

Absolwent potrafi planować rozwój indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i
podnoszenia kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie
studiów, a także potrafi angażować się w pracę zespołową oraz realizować
powierzone zadania, również w zakresie badań i zadań o charakterze
interdyscyplinarnym

P6S_UU

SMI_K1_U06

Absolwent potrafi korzystając z poznanych teorii, wykorzystać zebrane materiały
źródłowe do przygotowania prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z zakresu
konkretnych problemów stosunków międzynarodowych w języku polskim oraz
wybranym języku obcym wykorzystując kompetencje językowe uwzględniające
terminologię charakterystyczną dla stosunków międzynarodowych na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

SMI_K1_U07
Absolwent potrafi rozpoznać i stosować prawne i pozaprawne, w tym zawodowe i
moralne, normy i reguły obowiązujące w organizacjach i instytucjach działających w
szeroko pojętych stosunkach międzynarodowych

P6S_UW

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

SMI_K1_K01
Absolwent jest gotów do ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy, przyswajania i
analizowania nowych wiadomości i procesów z zakresu stosunków
międzynarodowych, a także wykorzystując poznane narzędzia wyrażać krytyczną
opinię w tym zakresie

P6S_KK

SMI_K1_K02
Absolwent jest gotów do profesjonalnego i etycznego zachowania oraz rozstrzygania
dylematów zawodowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi i normami
społecznymi oraz z zasadami wynikającymi z wykonywanego zawodu

P6S_KR

SMI_K1_K03
Absolwent jest gotów do opracowywania i realizowania projektów z zakresu
funkcjonowania i działalności instytucji i organizacji politycznych oraz gospodarczych
na poziomie krajowym i międzynarodowym zarówno indywidualnie, jak również w
ramach pracy zespołowej

P6S_KO

SMI_K1_K04
Absolwent jest gotów do aktywnego udziału w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, a także realizacji projektów politycznych, gospodarczych,
kulturalnych z wykorzystaniem poznanych reguł, norm i systemów prawnych

P6S_KO
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Plany studiów
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone
egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą
liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne
dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych:
3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. 60 6,0 egzamin O

Filozofia 45 4,0 egzamin O

Podstawy prawa 30 3,0 egzamin O

Geografia polityczna i ekonomiczna 30 4,0 egzamin O

Ekonomia 90 10,0 egzamin O

Ochrona własności intelektulnej 15 1,0 zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Szkolenie biblioteczne 1 - zaliczenie O

Szkolenie uniwersyteckie 4 - zaliczenie O

WF 30 - zaliczenie O

Stosunki międzynarodowe w historii myśli politycznej 60 5,0 egzamin F

Dylematy współczesnego świata 30 3,0 zaliczenie F

System polityczny RP 30 3,0 zaliczenie F

Komunikowanie międzynarodowe 30 3,0 zaliczenie F

Porządek społeczny a wyzwania współczesności 30 3,0 zaliczenie F

Analiza informacji – metody i techniki 30 3,0 zaliczenie F

Polska polityka europejska 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Idee polityczne współczesnego świata 60 4,0 egzamin O

Socjologia 45 3,0 egzamin O

Porównawcze prawo konstytucyjne 30 3,0 egzamin O

Podstawy statystyki 30 4,0 egzamin O

WF 30 - zaliczenie O

Problemy wielokulturowości 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia Polski XX w 60 5,0 egzamin F

Teorie wojny i pokoju 60 5,0 egzamin F

Historia doktryn ekonomicznych 30 3,0 zaliczenie F

Społeczeństwo i kultura 30 3,0 zaliczenie F

Cywilizacje świata 30 3,0 zaliczenie F

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku 60 5,0 egzamin F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Międzynarodowe stosunki polityczne 60 5,0 egzamin O

Współczesne systemy polityczne 60 5,0 egzamin O

Prawo międzynarodowe publiczne 60 5,0 egzamin O

NATO- historia -struktura-działanie 30 3,0 zaliczenie F

Integracja europejska 60 5,0 egzamin O

Sztuka negocjacji 30 3,0 zaliczenie F

Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych 30 3,0 zaliczenie F

Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe Półwyspu Bałkańskiego 30 3,0 zaliczenie F

Analiza polityki zagranicznej – aspekty teoretyczne i praktyczne 30 3,0 zaliczenie F

Asia-Pacific in World Politics 30 3,0 egzamin F

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone
egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą
liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne
dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych:
3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka bezpieczeństwa energetycznego 30 3,0 zaliczenie O

Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone
egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą
liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne
dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych:
3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyka dyplomatyczna 30 3,0 zaliczenie O

Ścieżka: Integracja europejska

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone
egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą
liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne
dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych:
3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami
krajowymi i europejskimi 30 3,0 zaliczenie O

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone
egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą
liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne
dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych:
3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie O

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 60 5,0 egzamin O

Negocjacje i umowy międzynarodowe 60 5,0 egzamin O

Instytucje Unii Europejskiej 60 4,0 egzamin O

Demografia 30 4,0 egzamin O

Technologia informacyjna 30 2,0 zaliczenie O

Protokół dyplomatyczny 30 3,0 zaliczenie F

Stosunki międzynarodowe w Afryce 30 3,0 zaliczenie F

Islam w stosunkach międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie F

Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata 30 3,0 zaliczenie F

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej 30 3,0 zaliczenie F

Dyplomacja publiczna 30 3,0 zaliczenie F

Kwestie narodowe i mniejszości narodowe w Europie 30 3,0 zaliczenie F

Problemy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych
zachodniej hemisfery 30 3,0 zaliczenie F

Wielka gra w rejonie Kaukazu Południowego 30 3,0 zaliczenie F

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Social and political issues in contemporary Britain 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Międzynarodowe stosunki militarne 30 2,0 zaliczenie O

Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo dyplomatyczne i konsularne 30 3,0 zaliczenie O

Ścieżka: Integracja europejska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Inicjatywy i projekty transgraniczne w Unii Europejskiej 30 3,0 zaliczenie O

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone
egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą
liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne
dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych:
3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka zagraniczna Polski 45 4,0 egzamin O

Historia polityczna Europy po 1945r. 30 4,0 egzamin O

Wybrane polityki Unii Europejskiej 30 3,0 egzamin O

Organizacje międzynarodowe 60 4,0 egzamin O

Polityka zagraniczna państw iberyjskich 30 2,0 zaliczenie F

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 30 2,0 zaliczenie F

Służby specjalne w stosunkach międzynarodowych 30 2,0 zaliczenie F

Wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych 30 2,0 zaliczenie F

Realizm polityczny 30 2,0 zaliczenie F

Polska i Polacy za granicą 30 3,0 zaliczenie F

Praktyczna analiza statystyczna 30 3,0 zaliczenie F

Violence in international relations 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship 30 3,0 egzamin F

Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe 30 4,0 zaliczenie O

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej 30 3,0 zaliczenie O

Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Konferencja międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji UE 30 3,0 zaliczenie O

Ścieżka: Integracja europejska

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone
egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą
liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne
dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych:
3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Transformacje polityczne w Europie Środkowej i Południowo-
Wschodniej 60 4,0 egzamin O

Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych UE 30 3,0 zaliczenie O

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone
egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą
liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne
dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych:
3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka gospodarcza 45 4,0 egzamin O

Prawo Unii Europejskiej 60 5,0 egzamin O

Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 3,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Pozaeuropejskie procesy integracyjne 30 2,0 zaliczenie F

Status kobiety w Islamie 30 2,0 zaliczenie F

Polityka historyczna na przykładzie różnych państw – założenia i
realizacja. 30 2,0 zaliczenie F

Pokojowe rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych 30 2,0 zaliczenie F

Praktyczne aspekty pracy w organizacjach międzynarodowych 30 2,0 zaliczenie F

Państwa czarnomorskie i ich polityka bezpieczeństwa w regionie 30 3,0 zaliczenie F

Design Thinking 30 3,0 zaliczenie F

Utopias and anti-utopias 30 3,0 egzamin F

Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics 30 3,0 egzamin F

Seminarium dyplomowe 30 6,0 zaliczenie O

Język obcy 30 2,0 egzamin O

Praktyki studenckie 120 4,0 zaliczenie O

Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa 30 4,0 egzamin O

Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego 30 3,0 zaliczenie O

Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone
egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą
liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne
dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych:
3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Analiza współczesnych źródeł dyplomatycznych 30 3,0 zaliczenie O

Organizacja i technika służby zagranicznej 30 4,0 zaliczenie O

Ścieżka: Integracja europejska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 30 3,0 zaliczenie O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.110.5cd559f75ba00.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot obejmuje historię stosunków międzynarodowych w okresie od rozpoczęcia obrad kongresu
wiedeńskiego w 1814 r. do zakończenia II wojny światowej w 1945 r. Treści merytoryczne przedmiotu zostały
podzielone między wykłady i ćwiczenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ewolucję stosunków międzynarodowych w latach
1815-1945 SMI_K1_W03 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę
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W2
ewolucję systemu międzynarodowego oraz
poszczególnych jego uczestników we wskazanym
okresie

SMI_K1_W05 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3 procesy polityczne, społeczne i gospodarcze, które
determinują stosunki międzynarodowe SMI_K1_W06 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć podstawowe procesy zachodzące
w stosunkach międzynarodowych i ich wpływ
na zmiany w tych stosunkach

SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2 zabrać głos w dyskusji na temat ewolucji środowiska
międzynarodowego w oparciu o przeczytaną literaturę SMI_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U3 przygotować krótkie prace pisemne w obszarze
stosunków międzynarodowych SMI_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować
i syntetyzować SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 50

przygotowanie pracy semestralnej 30

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kongres wiedeński i porządek międzynarodowy tam ukształtowany; rewolucje i
wojny w Europie po kongresie wiedeńskim; USA w polityce międzynarodowej w
XIX w.; tworzenie systemu kolonialnego w Afryce i Azji; sojusze mocarstw
europejskich przed I wojną światową; Bałkany w polityce międzynarodowej i
procesy narodowotwórcze; państwa pozaeuropejskie i ich udział w formowaniu
stosunków międzynarodowych (Chiny, Japonia, Azja Południowa); I wojna
światowa i jej wpływ na porządek międzynarodowy; rewolucje rosyjskie i reakcja
świata na nie; Rosja Radziecka i jej wpływ na stosunki międzynarodowe; USA,
półkula zachodnia i Daleki Wschód na przełomie XIX i XX w.; konferencja pokojowa
w Paryżu, traktaty pokojowe i porządek na niej ukształtowany; faszyzm i
komunizm – wpływ na stosunki międzynarodowe; stosunki miedzy państwami
europejskimi i sytuacja gospodarcza w okresie międzywojennym; wojna od 1
września 1939 r. do Pearl Harbor; agresje radzieckie i niemieckie do 1945 r.; USA
ery Roosevelta: od neutralności do Karty Atlantyckiej; sytuacja międzynarodowa
na Dalekim Wschodzie do 1945 r.; wielka koalicja – współpraca i rywalizacja
podczas wojny i formowania ładu międzynarodowego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Pisemny egzamin obejmuje całość tematyki związanej z przedmiotem (tj.
okres 1815-1945) omawianej w trakcie wykładów oraz ćwiczeń.

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
Zaliczenie na ocenę ma miejsce na podstawie aktywności ustnej w
trakcie zajęć, dwóch pisemnych kolokwiów oraz pisemnej pracy
semestralnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność w ramach ćwiczeń.
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Filozofia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cac67d9e452a.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna podstawowe pojęcia ontologii,
epistemologii i etyki

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

student zna głównych przedstawicieli i główne kierunki
zachodniej filozofii, rozumie związek między
koncepcjami filozoficznymi a rozwiązaniami
społecznymi i politycznymi oraz analizuje teksty
filozoficzne o różnym stopniu złożoności

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 formułować argumenty na poparcie określonego
stanowiska

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2
ujmować w formie pisemnej (np. konspekt) tezy,
argumenty i wnioski oparte na przeczytanych
tekstach, aktywnie uczestniczy w dyskusji,
nastawiając się na zrozumienie, a nie na ocenę

SMI_K1_U06, SMI_K1_U07 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
debatowania o podstawach różnych stanowisk,
prezentowania filozoficznych ich podstaw
i dyskutowania różnych perspektyw ontologicznych,
epistemologicznych i etycznych/moralnych.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 24 / 318

1.

Najważniejsze stanowiska metafizyczne, epistemologiczne i etyczne w dziejach
filozofii zwanej zachodnią, począwszy od starożytnej Grecji, a skończywszy na
współczesnych nurtach filozoficznych, ogniskująca się na zagadnieniach, których
dostrzeżenie z możliwie wielu perspektyw znacznie ułatwi prezentację głównych
doktryn politycznych i prawnych od starożytności po przełom XX i XXI stulecia.
Omówione zostaną stanowiska sofistów i Arystotelesa w dyskusji z idealizmem
obiektywnym Platona (spór o uniwersalia, teleologizm w dyskusji z
deontologizmem platońskim), cyników, cyrenaików i epikurejczyków (także
rzymskich) w sporze ze stanowiskami chrześcijańskimi (św. Augustyn i św.
Tomasz z Akwinu, a także woluntarystyczna i nominalistyczna propozycja
szkotystów). Trzy stanowiska filozofii chrześcijańskiej wyznaczać będą tło dla
dyskusji o filozofii doby Odrodzenia oraz Francisa Bacona i Kartezjusza oraz
wyrastających z filozofii ostatniego nurtów empirystycznego (Locke, Berkeley,
Hume) i racjonalistycznego (okazjonaliści i Malebranche, Spinoza, Leibniz).
Filozofia oświeceniowa zostanie zaprezentowana w całej jej różnorodności:
myśliciele „oświecenia szkockiego” zestawieni zostaną z twórcami „oświecenia
francuskiego”, a zwłaszcza z Kantem jako przedstawicielem niemieckiej odmiany
filozofii racjonalistyczno-krytycznej oraz z Heglem jako reprezentantem idealizmu
niemieckiego początków XIX w. Wykład zostanie „spięty klamrą” dzięki dyskusji
nad kluczowymi zagadnieniami klasycznej metafizyki, epistemologii i etyki
podjętej z perspektywy ujęć przedstawionych przez Ludwiga Wittgensteina.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

1/ egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: - treści przekazywane w trakcie wykładów, - treści
przedstawiane w trakcie ćwiczeń, wiedza uzyskana dzięki samodzielnemu
studiowaniu zalecanej literatury. Egzamin składa się z dwóch części (test
wyboru i esej problemowy), różnie punktowanych (za prawidłowe
odpowiedzi na pytania testowe 1 pkt, za esej do 5 pkt.). Czas trwania
egzaminu: 45 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem
sesji egzaminacyjnych. Do egzaminu dopuszczane są tylko osoby, które
uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

ćwiczenia zaliczenie pisemne
2/ zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych
analizowanych na ćwiczeniach na podstawie: - dwóch kolokwiów
trwających 20 minut; - aktywności na zajęciach w postaci udziału w
dyskusji i argumentowania własnego stanowiska, ocenianej każdorazowo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Podstawy prawa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.110.5cc03483edf3d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe koncepcje prawa SMI_K1_W04 egzamin pisemny

W2 problematykę tworzenia, obowiązywanie, stosowanie
prawa oraz podstawowe metody wykładni SMI_K1_W04 egzamin pisemny

W3 gałęzie prawa i ich specyfikę SMI_K1_W04 egzamin pisemny

W4 koncepcję państwa prawa i praworządności SMI_K1_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać i stosować normy prawne SMI_K1_U01, SMI_K1_U07 egzamin pisemny
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U2 interpretować zjawiska zachodzące w obrębie ustroju
prawno-politycznego państwa SMI_K1_U01, SMI_K1_U07 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
świadomego uczestnictwa w życiu społeczno-
politycznym i gospodarczym, ze zrozumieniem zasady
praworządności

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem wykładu jest przybliżenie Studentom podstawowych zagadnień z
dziedziny prawa, takich jak:

- podstawowe koncepcje prawa,
- tworzenie, obowiązywanie, stosowanie prawa i jego wykładnia,
- gałęzie prawa i ich specyfika,
- prawo materialne a prawo procesowe,
- zasady ustrojowe (ze szczególnym uwzględnieniem zasady państwa prawa i
praworządności),
- władza sądownicza i wymiar sprawiedliwości,
- kryzys państwa prawa: przypadek III Rzeszy i koncepcja ustawowego bezprawia.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu. Egzamin pisemny
składający się z 25 pytań testowych / półotwartych.
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Geografia polityczna i ekonomiczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.110.5cd559f789eff.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zaznajomienie ze zbiorem zagadnień, na który składają się elementy geografii politycznej, ekonomicznej oraz
geopolityki klasycznej i ponowoczesnej właściwe dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe
(uwzględnienie tradycji oraz specyfiki relacji międzynarodowych w XX i XXI w.)

C2 Przekazanie wiedzy z geografii politycznej odnośnie analizy rzeczywistości na poziomie makro - system
międzynarodowy, mezo - kierunek regionalny, oraz mikro - kierunek lokalny

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Zna genezę geografii politycznej i ekonomicznej,
główne podejścia badawcze oraz miejsce wśród innych
nauk społecznych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny

W2
Wie czym jest geopolityka, rozumie jej znaczenie dla
interpretacji zjawisk społeczno – politycznych
w kontekście czasoprzestrzennym

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Analizuje bieżącą politykę państw, organizacji
międzynarodowych, gospodarczych oraz działania
ruchów społecznych i społeczności w oparciu o metody
właściwe dla wiadomej dyscypliny naukowej

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 egzamin pisemny

U2
Swobodnie posługuje się terminologią geografii
politycznej i ekonomicznej w odniesieniu do zjawisk
polityczno – ekonomicznych

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Identyfikuje podstawowe problemy polityczne
i ekonomiczne w kontekście regionalnym i globalnym,
dokonuje ich gradacji oraz tworzy zbiór bazowych
rozwiązań

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

analiza badań i sprawozdań 40

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Przedmiot geografii politycznej: początki i kierunki rozwoju geografii politycznej i
ekonomicznej. Metodologia. Przedmiot, zakres i cele badawcze geografii
politycznej i ekonomicznej. Geografia polityczna i ekonomiczna a inne dziedziny
nauki

W1, W2

2.
Geografia polityczna a geopolityka: pojęcie geopolityki i jej wpływ na rozwój
geografii politycznej. Interpretacja zjawisk i procesów politycznych w odniesieniu
do przestrzeni geograficznej.

W1, W2
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3. Prezentacja głównych doktryn geopolitycznych (m.in. F. Ratzel, R, Kjellen, K.
Haushofer, A.T. Mahan, H. Mackinder, N. Spykman, A. Seversky, S. Cohen) U1, U2

4.
Wybrane współczesne koncepcje geopolityczne/geoekonomiczne - np.:

I. Wallerstein (światowy system ekonomiczny w erze globalizacji).
U1, U2

5.
Zarys historyczny zmian na mapie świata, ich dynamika (m.in.: ewolucja mapy
politycznej w wyniku odkryć geograficznych, zmiany w XX wieku - świat po I i II
wojnie światowej, procesy dekolonizacyjne, upadek komunizmu).

U1, U2

6. Mapa geopolityczna współczesnego świata: państwa i terytoria; polityczno-
gospodarczy podział świata; organizacje międzynarodowe. U1, U2

7.
Geograficzno-polityczne cechy państw: obszar i granice państw. Granica - rodzaje,
funkcje, zmienność; granice morskie i powietrzne. Stolice, nazwy państw, symbole
państwowe

U1, U2

8. Ustrojowe formy państwa (monarchia, republika; system prezydencki,
parlamentarno-gabinetowy, mieszany; państwo unitarne, federacja) U1, U2

9. Organizacje międzynarodowe - ONZ, organizacje gospodarcze, wojskowo-
polityczne, ważniejsze organizacje regionalne. U1, U2

10. Pojęcie narodu. Naród i rasa. Narodowość a wielokulturowość (podziały językowe i
wyznaniowe). Mniejszości narodowe. Migracje - uwarunkowania i konsekwencje. U1, U2

11. Geografia orientacji politycznych (współczesne ideologie, partie polityczne,
geografia wyborcza) U1, U2

12. Globalistyka w geografii politycznej (podstawowe pojęcia - problemy globalne i ich
współzależność, stopień globalizacji świata) U1, U2

13.

Geografia globalnych problemów: hierarchia, dynamika zmian; Problemy
żywnościowe świata; zasoby wodne i surowcowe - ich rozmieszczenie. Zadłużenie
międzynarodowe. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego - polityka
energetyczna . Konflikty i zagrożenia: problem rozbrojenia; terroryzm
międzynarodowy; fundamentalizm; rozwój technologii.

K1

14.
Współzależności międzynarodowe: regiony w kontekście geopolityki (świat
euroatlantycki, Europa Wschodnia, Azja i Chiny, świat arabski, Afryka, Ameryka
Łacińska)

K1

15. Aktualne miejsce Polski w Europie i świecie K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin obejmujący wszystkie treści merytoryczne modułu, na które
składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - wiedza uzyskana
na podstawie samodzielnego studiowania tekstów w ramach treści
wykładowych, korzystania z metody e – learning (studiowania map i
wykresów) oraz lektury tekstów zamieszczonych w internecie Egzamin
składa się z trzech części (test wyboru, test uzupełnień, esej problemowy)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza dotycząca historii powszechnej w XX/XXI w. oraz geografii świata
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Ekonomia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cb5946566976.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
10.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przedstawienie podstaw funkcjonowania współczesnego sytemu gospodarczego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Wie, jakie są mechanizmy optymalizacji działań,
tworzenia wartości dodanej, i  konstytuowania się
równowagi w gospodarce.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja
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W2 Zna cechy podmiotów funkcjonujących w mikro, mezo
i makro skali.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

W3 Odróżnia specyfikę zjawisk w perspektywie krótko, -
i długookresowej w gospodarce.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

W4 Określa specyfikę procesów gospodarczych w skali
narodowej i międzynarodowej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Analizuje związki przyczynowo-skutkowe zachodzące
w sferze mikro -, mezo- makroekonomicznej, a także
powiązania występujące pomiędzy wskazanymi.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

U2 Interpretuje związki między procesami gospodarczymi
zachodzącymi skali narodowej i międzynarodowej.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Wyraża myśli w sposób uporządkowany
i odpowiedzialny. SMI_K1_K01

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

K2 Współdziała w grupie.
SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt, wyniki badań,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 60

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 5

przygotowanie raportu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
300

ECTS
10.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

BLOK 1. Wprowadzenie do ekonomii
1. Podstawowe kategorie i zasady ekonomii
2. Współczesne systemy gospodarcze
3. Problemy współczesnej gospodarki
4. Ekonomiczna rola państwa w gospodarce

W1, W2, W4, U1, U2, K1,
K2

2.

BLOK 2. Mikroekonomia
1. Podstawowe kategorie i zasady ekonomii
2. Teoria rynku
3. Konsument w gospodarce
4. Współczesne przedsiębiorstwo
5. Struktury rynku
6. Rynki czynników wytwórczych
7. Mikroekonomia i państwo
8. Ekonomia ubóstwa i dobrobytu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.

BLOK 3. Makroekonomia
1. Długookresowy wzrost gospodarczy
2. Rozwój gospodarczy
3. Pieniądz w gospodarce
4. Dochody i wydatki w gospodarce
5. Problem bezrobocia i inflacji
6. Wahania koniunkturalne
7. Makroekonomia gospodarki otwartej
8. Polityka gospodarcza państwa
9. Kształtowanie się ładu gospodarczego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, projekt,
prezentacja

Student decyduje się podjąć wybrane działania z listy
zaproponowanej przez koordynatora kursu. Wybrana strategia
powinna mu przynieść min. 60 punktów twardych potrzebnych do
zaliczenia przedmiotu. Część zajęć prowadzona jest w formule
zdalnego nauczania.

ćwiczenia projekt, wyniki badań

Student realizuje projekt w samozarządzającym się zespole z
wykorzystaniem metodyki Agile. Jednocześnie bierze udział w
projekcie badawczym dotyczącym transformacji modeli
organizacyjnych pracy i wdrażania zwinnych metodyk. Część
zajęć prowadzona jest w formule zdalnego nauczania.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ochrona własności intelektulnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd9651fc89e9.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu jest zapoznanie studentów pierwszego roku stosunków międzynarodowych z podstawowymi
zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej oraz techniką pisania prac naukowych i rodzajami
kwerend.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej SMI_K1_W06 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę
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W2
podstawowe zasady ochrony majątkowych
i osobistych praw autorskich, rodzaje przedmiotów
prawa autorskiego

SMI_K1_W06 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3 przepisy dot. odpowiedzialności prawnej z tytułu
popełnienia plagiatu w uczelniach wyższych SMI_K1_W06 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie przygotować pisemną pracę naukową
związaną z tematyką stosunków międzynarodowych SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

U2
poszukiwać źródeł do prowadzonych badań,
dokonywać ich selekcji i wykorzystywać do omawianej
problematyki

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dostrzega potrzebę oraz propaguje przestrzeganie
przepisów prawa autorskiego SMI_K1_K01, SMI_K1_K02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 2

przygotowanie do ćwiczeń 4

przeprowadzenie badań literaturowych 2

przygotowanie do testu zaliczeniowego 3

przygotowanie pracy semestralnej 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Treści konwersatorium obejmują następujące zagadnienia:
1) Część teoretyczno-prawna:
- Podstawowe pojęcia prawa autorskiego. Własność intelektualna, dobra
niematerialne, własność przemysłowa. Prawa autorskie, prawa pokrewne.
- Rozwój historyczny kształtowania się ochrony własności intelektualnej. System
droit d’auteur i system copyright. Współczesne źródła prawa – konwencje
międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, prawo polskie.
- Przedmiot ochrony prawa autorskiego. Cechy twórczości i oryginalności.
- Podmioty praw autorskich. Twórca, współautorzy, inne podmioty. Spadkobiercy i
inni następcy prawni.
- Zakres ochrony osobistych praw autorskich. Czas ochrony.
- Zakres ochrony majątkowych praw autorskich. Szczególne licencje ustawowe i
nowe postacie licencji.
- Dochodzenie ochrony prawnej w prawie autorskim i poprzez ochronę dóbr
osobistych. Piractwo i odpowiedzialność karna za naruszanie praw autorskich.
- Plagiat. Definicja. Uregulowania prawne.Prawo cytatu.

2) Część praktyczna:
- Etapy powstawania pracy naukowej – w tym wybór problemu badawczego,
gromadzenie źródeł – kwerenda naukowa i jej rodzaje (biblioteczna, archiwalna,
internetowe bazy informacji archiwalnej i bibliotecznej), sieć internetowa jako
źródło informacji, praktyczne sprawdzenie umiejętności wykorzystywania baz
danych poszczególnych bibliotek, archiwów, instytucji naukowych, państwowych,
samorządowych, społecznych.
- Etapy powstawania pracy naukowej – w tym postawienie hipotezy badawczej,
sformułowanie tytułu pracy, przedstawienie badanego problemu i jego
charakterystyka, określenie celu badań, przedstawienie tezy pracy, opis i
uzasadnienie przyjętej konstrukcji pracy, opis metody badawczej, tekst właściwy
(rozdziały – sposób ich eksponowania), zakończenie, bibliografia, spis rycin, spis
wykresów, spis tabel, spis załączników
- Poświęcone uwagom technicznym i edytorskim – w tym: rodzaje przypisów,
technika sporządzania przypisów i bibliografii (według polskiej normy wydawniczej
ISO 690, w systemie harwardzkim, w systemie oksfordzkim, w wybranych krajach
wschodnich), zasady sporządzania bibliografii, akapit – jego rola i zastosowanie,
wykorzystanie cytatów, prawidłowa pisownia kropki, używanie skrótów,
zastosowanie kursywy i antykwy, pisownia dat, pisownia liczb i liczebników,
pisownia nazwisk, stosowanie myślnika i łącznika, sieroty i wdowy, sposoby
przedstawiania rysunków, wykresów, tabel, podstawowe znaki edytorskie i
wymogi formalne (marginesy, wielkość pisma, rodzaj czcionki). Omówienie
poprawności stosowania na podstawie konkretnych przykładów prac.propaguje
przestrzeganie

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać pozytywną ocenę z
dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Ocena części
praktycznej będzie wystawiona na podstawie oddanej w
wyznaczonym terminie pisemnej pracy zaliczeniowej, a części
teoretycznej na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.110.5cb0a0ede9c2e.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 4

Liczba
punktów ECTS
0.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zasadniczym celem kształcenia jest przedstawienie studentom informacji na temat podstawowych zasad
i regulacji prawnych związanych ze studiowaniem w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna strukturę uczelni SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07 zaliczenie
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W2
student zna zasady zachowania w relacjach z różnymi
przedstawicielami społeczności akademickiej
i w typowych sytuacjach uczelnianych

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07 zaliczenie

W3
student zna zasady obowiązujące w komunikacji
bezpośredniej i pośredniej (telefon, e-mail)
z dydaktykami i innymi pracownikami uczelni

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać jednostki uniwersyteckie lub osoby
odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w sprawach
studenckich

SMI_K1_U07 zaliczenie

U2
poprawnie sformułować wiadomości mailowe
i tradycyjne pisma adresowane do wykładowców
i pracowników administracji

SMI_K1_U07 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student zna zasady autoprezentacji, doboru stroju
w zależności od typu sytuacji uczelnianych SMI_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
4

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura Uniwersytetu i Wydziału, Samorząd Studentów UJ, podstawowe
dokumenty. Precedencja i tytulatura w życiu akademickim: powitania/pożegnania,
przedstawianie, wizytówki i reprezentacja instytucji. Korespondencja: zasady i
formy przygotowania pism i listów ze szczególnym uwzględnieniem netykiety w
komunikacji elektronicznej. Akademicki dress code. Typy strojów i zasady ich
doboru. Zachowania w typowych sytuacjach życia akademickiego. Przepisy
regulaminu studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kodeks etyczny
studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Stosunki międzynarodowe w historii myśli politycznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd559f7ee02a.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma wiedzę na temat wizji stosunków
międzynarodowych w historii myśli politycznej SMI_K1_W01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

W2 Ma wiedzę na temat koncepcji państwa, władzy,
polityki. SMI_K1_W02 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

W3 Zna i rozumie doktrynalne podstawy politycznych
mechanizmów SMI_K1_W03 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
potrafi werbalizować własne stanowisko wobec
zagadnień związanych ze stosunkami
międzynarodowymi

SMI_K1_U01 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2 rozumie istotę stosunków międzynarodowych SMI_K1_U02 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3 Umie dostrzec historycznoideowe konteksty polityki, SMI_K1_U03 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Umie współpracować z grupą realizując konkretne
działanie SMI_K1_K01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

analiza źródeł historycznych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja idei stosunków międzynarodowych w myśli politycznej na przestrzeni
dziejowej, od starożytności po współczesność. Omówienie m.in.: koncepcji
uznającej państwo za jedyny istotny podmiot stosunków międzynarodowych;
myśli zakładającej, że polityka zagraniczna wyznaczana jest przez narodowe
interesy; teorii, wedle której miejsce w stosunkach międzynarodowych zależy od
potęgi państw. Przybliżenie m.in. doktryn uznających pokój za najważniejszy cel
polityki międzynarodowej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obecność, aktywność, zaliczenie egzaminu.

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Aktwyność, obecność, zaliczenie ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Dylematy współczesnego świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.110.5cd559f820413.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna najważniejszych aktorów stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Zna podstawowe problemy współczesnego świata
i potrafi wyszukiwać informacje na ich temat SMI_K1_U01, SMI_K1_U02 esej

U2
Rozumie znaczenie zachowania aktorów stosunków
międzynarodowych dla rozwiązywania dylematów
współczesnych stosunków międzynarodowych i ocenia
skuteczność podjętych środków

SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 esej
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U3
Posługuje się przedmiotowym językiem stosunków
międzynarodowych w podstawowym zakresie,
w prostych analizach zjawisk politycznych

SMI_K1_U04 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Wskazuje przyczyny głównych problemów
politycznych, ekonomicznych i społecznych
współczesnego świata

SMI_K1_K01 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie eseju 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wyzwania i zagrożenia współczesnego świata: wzrost gospodarczy i reformy,
przebudowa współczesnych społeczeństw, rozwój technologiczny, współpraca
międzynarodowa, zmiany w środowisku naturalnym

U1

2. Problemy ekonomiczne i wyzwania globalne U1, U3, K1

3. Nowoczesne technologie – wyzwania i zagrożenia U1

4. Świat – nowy układ sił (Rosja, Chiny, USA)? W1, U3

5. Dylematy społeczne współczesnych państw (kryzys państwa,
patriotyzm/nacjonalizm, demografia i migracje) U2, U3, K1

6. Następstwa zmian klimatycznych U1, U2

7. Wojna, terroryzm, upadek państw U1, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja
Warunkiem ukończenia kursu jest przygotowanie eseju i prezentacji oraz
przedstawienie ich w trakcie zajęć. Ocena końcowa składa się z trzech
elementów: obecność (30%), prezentacja (30% oraz aktywność/dyskusja
w trakcie zajęć (40%)
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System polityczny RP
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd02f7085ce1.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania polskiego systemu politycznego
po 1989 roku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie pojęcie systemu politycznego
i podstawowe pojęcia oraz metody niezbędne dla
analizy systemów politycznych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne
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W2 Student zna i rozumie cechy charakterystyczne oraz
ewolucję systemu politycznego w Polsce SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozstrzygać i zajmować stanowisko
dyskutując zagadnienia związane z instytucjami
polskiego systemu politycznego w odniesieniu
do wymogów stawianych przez UE

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2 Student potrafi analizować proces ewolucji i zmian
w zakresie systemu politycznego w Polsce SMI_K1_U04 zaliczenie pisemne,

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym i dyskusji analityczno-eksperckiej
odnoszącej się do problematyki systemu politycznego
w Polsce.

SMI_K1_K04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do sprawdzianu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Sprawy organizacyjne dotyczące przedmiotu.
2. Polski system polityczny po 1989 r. – uwagi wprowadzające.
3. Specyfika polskiego systemu politycznego w oparciu o wybrane zasady ustroju
demokratycznego.
4. Aparat państwowy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w zakresie
kreowania polityki zagranicznej państwa.
5. Sejm i Senat – proces legislacyjny – przykłady stanowienia prawa w zakresie
polityki zagranicznej państwa.
6. Władza wykonawcza – Prezydent i rząd w kreowaniu polityki zewnętrznej
państwa.
7. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – struktura, funkcje, kompetencje.
8. Minister Spraw Zagranicznych RP – kompetencje w kształtowaniu polskiej
dyplomacji i ocena prowadzenia polityki zagranicznej państwa.
9. Kierunki prowadzenia polityki zewnętrznej RP po 1989 roku.
10. Zawieranie umów międzynarodowych np. wybranych państw europejskich.
11. Sądy i Trybunały – udział w kreowaniu polityki zewnętrznej państwa.
12. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w decydowani o polityce zewnętrznej
państwa.
13. Polityka zewnętrzna państwa w programach partii politycznych kolejnych
kadencji Sejmu RP.
14. Samorząd terytorialny w RP we współpracy zagranicznej np. nawiązywania
kontaktów z miastami partnerskimi.
15. Podsumowanie – ocena funkcjonowania polskiego systemu politycznego po
1989 roku pod względem efektywności prowadzenia polityki zewnętrznej państwa.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Forma zaliczenia pisemnego : - udzielenie poprawnej odpowiedzi na
3 wylosowane indywidualnie przez studenta pytania. Każde z pytań
oceniane osobno , sumowane i dzielone przez 3 daje ocenę końcową.
Każde pytanie oceniane jest w skali 1-10 Z zaliczenia pisemnego
można otrzymać maksymalnie 30 punktów Ocena (3.0)= 16 – 18 pkt.
(3,5)= 19 – 21 pkt., (4.0 )= 22- 24 pkt., (4,5)= 25 – 27 pkt., (5.0)=
28 – 30 pkt. Forma zaliczenia ustnego: - 90% aktywność w dyskusji
na wykładach 50pkt. - udzielenie poprawnej odpowiedzi na dwa
spośród trzech wylosowanych pytań: 5.0 = 45 – 50 pkt. 4,5= 44 - 40
pkt. 4.0 = 39 – 30 pkt. 3,5 = 29 – 25 pkt. 3.0 = 24 – 20 pkt. 2.0 =
poniżej 19 pkt.
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Komunikowanie międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd559f848912.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi teorii komunikowania
społecznego i masowego a także rolą środków masowego przekazu w zglobalizowanym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zna podstawową terminologię teorii komunikowania
międzynarodowego oraz posiada podstawową wiedzę
na temat funkcjonowania środków masowego
przekazu, a także ich związków z procesami
i instytucjami społeczno-politycznymi

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03 zaliczenie ustne

W2 Posiada podstawowe informacje na temat ewolucji
środków komunikowania masowego w świecie

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03 zaliczenie ustne

W3 zna podstawowe koncepcje wpływu mediów
masowych na jednostki i zbiorowości SMI_K1_W03 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonuje analizy treści przekazów masowych
na poziomie podstawowym SMI_K1_U01, SMI_K1_U02 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Potrafi analizować i oceniać przebieg wydarzeń
międzynarodowych przedstawianych w mediach SMI_K1_K03 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza badań i sprawozdań 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do teorii komunikowania społecznego

- definicje i pojęcie komunikowania międzynarodowego

- środki i formy komunikowania społecznego

- modele komunikowania międzynarodowego

W1, W2, W3, U1
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2.

Komunikowanie międzykulturowe:

- podstawowe definicje komunikowania międzykulturowego

- przykłady teorii komunikowania międzykulturowego

- rola i znaczenie komunikowania pozawerbalnego

W1, W3, U1, K1

3. Obszary komunikowania masowego w wymiarze transgranicznym W1, W3, K1

4.

Analiza funkcjonowania mediów masowych na wybranych przykładach:

- systemy medialne w świecie

- regulacje dotyczące funkcjonowania mediów masowych na świecie

W1, W2, W3, U1, K1

5. Relacje system polityczny a media W1, W2, W3, U1, K1

6. Komunikowanie międzynarodowe - szanse i zagrożenia W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne aktywne uczestnictwo w wykładzie konwersatoryjnym zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Porządek społeczny a wyzwania współczesności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.110.5cd559f86aad3.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna najważniejsze koncepcje ideologiczne, ich
uwarunkowania i wpływ na kształt życia politycznego;
posiada wiedzę o koncepcjach ideowych kreowania
porządku społecznego i jego instytucji; rozumie
znaczenie porządku społecznego w życiu politycznym
tak zbiorowości jak i jednostki.

SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 53 / 318

U1

Potrafi analizować i porównywać rożne koncepcje
w perspektywie historycznej, wskazywać różnice
między różnymi ideologicznymi koncepcjami porządku
społecznego, państwa, prawa, ekonomii i władzy
politycznej

SMI_K1_U01 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
interpretowania zjawisk społeczno – politycznych
w perspektywie doktrynalnej, wskazania roli
i znaczenia porządku społecznego w wymiarze
jednostkowym i zbiorowym

SMI_K1_K01 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ukazanie różnych idei i wizji kształtowania ładu społecznego, zarówno religijnych
(chrześcijaństwo, islam, hinduizm, judaizm) jak i prawno – politycznych
(tradycjonalistycznych, liberalnych, populistycznych, anarchistycznych).
Przedmiotem refleksji są także niektóre zagrożenia związane z nowoczesnością
(fundamentalizmy, ekstremizmy religijne). Moduł zakłada również wykształcenie
umiejętności argumentowania i kontrargumentacji, stawiania tez i ich obrony,
zastosowanych w debatach dotyczących problemów współczesności.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w
zajęciach, opracowanie i przedstawienie projektu oraz
przeprowadzenie dyskusji lub przystąpienie do kolokwium
zaliczeniowego i jego pozytywny wynik.
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Analiza informacji – metody i techniki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd559f88c215.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przede wszystkim rozwinięcie praktycznych umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia
procesu analizy informacji.

C2
Celem jest również przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu: procesu poznawczego i ograniczających go
uprzedzeń heurystycznych, pracy zespołu analitycznego, gromadzenia, weryfikowania i przetwarzania informacji
oraz ich efektywnego prezentowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Po zakończeniu modułu student będzie wiedzieć, jak
i jakiego rodzaju uprzedzenia heurystyczne wpływają
na proces poznawczy i jak im przeciwdziałać.

SMI_K1_W06 projekt

W2
Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
wiedzę o tym, jakie cechy posiada prawidłowo
skonstruowany produkt analityczny.

SMI_K1_W06 projekt, raport

W3
Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
wiedzę na temat aktualnych trendów kształtujących
sytuację międzynarodową oraz wiedzę o tym, jak je
analizować

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
umiejętności samodzielnego gromadzenia,
selekcjonowania, porządkowania, weryfikacji
i wykorzystywania danych i informacji, tak by
przetworzyć je w wartościową wiedzę.

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 projekt, raport

U2
Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
opracowywać produkty analityczne i efektywnie je
prezentować

SMI_K1_U06 projekt, raport

U3
Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
posłużyć się metodami, technikami oraz programami
komputerowymi wspomagającymi proces analizy
informacji i przygotowania produktów analitycznych

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Po zakończeniu modułu student będzie gotowy
do pracy w zespole analitycznym SMI_K1_K01, SMI_K1_K02 projekt, raport,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie raportu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 12

przygotowanie ekspertyzy 10

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. I część (obejmująca od 3 do 4 spotkań): wprowadzenie do pracy z informacją W1, W2, W3

2. II część (obejmująca od 3 do 4 spotkań) warsztaty z wykorzystaniem technik
analitycznych W3, U1, U2, U3

3. III część (od 7 do 9 spotkań) część analityczna U1, U2, U3, K1

4. IV omówienie zadanej publikacji (1 spotkanie) W1, W2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, raport,
prezentacja

Każde z realizowanych w trakcie kursu zadań będzie oceniane.
Finalna ocena będzie wynikać z ilości uzyskanych punktów. •
Aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć (15/100) • Stworzenie
mapy trendów oraz ich analiza (10/100) • Wykorzystanie
wskazanych narzędzi informatycznych do przeprowadzenia analiz
oraz zaprezentowanie ustaleń (25/100) • Omówienie wskazanych
publikacji (15/100) • Wypełnienie modelu analitycznego na zajęcia
(20/100) • Omówienie jednej z książek (15/100) dst: 51–55 dst+:
56–65 db: 66–76 db+: 77–87 bdb: 88–100 (decyduje aktywność)
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Polska polityka europejska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd559f8ae2f2.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student potrafi scharakteryzować cele, funkcje oraz aktorów polityki europejskiej Polski. Wiedzę tę potrafi
wykorzystać do krytycznej analizy bieżących wydarzeń, zaś zdobyte umiejętności praktyczne wykorzysta
na rynku pracy jako analityk lub urzędnik administracji publicznej. Student po ukończeniu kursu zdobędzie
wiedzę o sposobie funkcjonowania i koordynacji krajowej polityki europejskiej, a także identyfikowania
rządzących nią prawidłowości. Dzięki temu student będzie potrafił dogłębnie rozumieć i wyjaśnić związki
przyczynowo-skutkowe między zjawiskami oraz decyzjami w sferze zarządzania polityką europejską państwa
członkowskiego. Praktyczna analiza danych oraz złożonych sytuacji społecznych i politycznych przygotuje go
do pracy w administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego, a także innych organizacjach (think-
tanki, NGO) działających w interesie publicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student w pełni rozumie istotę i specyfikę krajowej
polityki europejskiej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie wyjaśnić rolę poszczególnych elementów
systemu krajowej polityki europejskiej
odpowiedzialnych za wypełnianie zobowiązań państwa
członkowskiego oraz dbanie o interesy kraju w UE.

SMI_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U2 dokonać krytycznej analizy wydarzeń dotyczących
obecności Polski w UE. SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U3
samodzielnie, a także w ramach zespołu
zaproponować scenariusz działania dla decydentów
politycznych.

SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy o odbieranych
treści SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie ekspertyzy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Tytułem wprowadzenia do zajęć omówione zostaną najważniejsze koncepcje
teoretyczne i pojęcia, które wyjaśniają wzajemne oddziaływanie na siebie sytemu
politycznego UE oraz systemu politycznego państwa członkowskiego. Punktem
wyjścia do dyskusji o siłach i słabościach wybranych koncepcji teoretycznych będzie
zachowanie aktorów krajowych (przedstawicieli władzy wykonawczej,
parlamentarzyści, urzędnicy, grupy interesów) oraz aktorów subnarodowych
(jednostki samorządu terytorialnego) w UE, które na co dzień obserwujemy w
relacjach medialnych. Pierwsza zasadnicza część kursu polegać będzie na
przedstawieniu systemu krajowej polityki europejskiej, a więc jej najważniejszych
aktorów, procedur i sfer działania, związanych z wykonywaniem obowiązków
państwa członkowskiego w UE. Każdorazowo omawianie wspomnianych kwestii
rozpoczynać będzie się od krytycznej analizy materiału źródłowego (stanowisko
rządu, stenogram z posiedzenia komisji sejmowej), danych zastanych (np. dane
statystyczne dotyczące pytań prejudycjalnych) czy studium przypadku. Logika
prezentowania poszczególnych elementów systemu bazuje na trójpodziale władzy.
Pozwoli to w klarowny sposób wyjaśnić studentom zadania rządu, parlamentu oraz
sądów, jakie mają w kształtowaniu krajowej polityki europejskiej (dbanie o należyte
wykonywanie obowiązków członkowskich oraz ochrona interesów państw w UE).
Dodatkowo omówiona zostanie uzupełniająca rola sektora społeczno-gospodarczego
oraz samorządu terytorialnego, jako ważnych elementów systemu politycznego
kraju, którzy również funkcjonują na rożnych poziomach politycznych UE.
1. Wzajemne oddziaływanie na siebie systemu politycznego UE oraz systemu
politycznego państwa członkowskiego
a) Pojęcie europeizacji
b) Multi-level governance
c) Teoria dwupoziomowej gry Putnama (two-level game)

2. System krajowej polityki europejskiej – cele, funkcje, struktura i mechanizmy
działania

a) przedstawienie dwóch głównych modeli rządowej koordynacji polityki
europejskiej państw regionu
 model Wolfganga Wesselsa, Andreasa Maurera i Jürgena Mittaga (wymiary:
horyzontalna koordynacja i funkcjonalna decentralizacja)
 model Husseina Kassima (wymiary: stopień decentralizacji, poziom ambicji
państwa dotyczącej koordynacji spraw unijnych)

b) modele parlamentarnej kontroli spraw europejskich
 model oparty o analizę dokumentów
 model mandatowy
 modele mieszane

c) praktyka funkcjonowania parlamentów w UE
 uprawnienia parlamentów krajowych wynikające z Traktatu z Lizbony
 Early warning system i kontrola przestrzegania zasady pomocniczości
 Dialog polityczny z Komisją Europejską
 Parlamentarny wymiar prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

d) Koordynacja postępowań dotyczących państwa członkowskiego przed
Trybunałem Sprawiedliwości UE
 postępowanie związane ze składaniem pytań prejudycjalnych do TS UE przez sądy
krajowe
 obrona państwa członkowskiego w przypadku wszczętej przeciwko niemu sprawy
przed TS UE.

e) rola organizacji pozarządowych, sektora biznesowego w kształtowaniu krajowej
polityki europejskiej

f) miejsce samorządu terytorialnego w systemie krajowej polityki europejskiej

3. Modele koordynacji krajowej polityki europejskiej w wybranych innych państwach
Europy Środkowo-Wschodniej
a) Duże państwa – Niemcy
b) Średnie państwa – Węgry, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Rumunia
c) Małe państwa – Litwa, Łotwa, Estonia

W1, U1, U2, K1
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2.

Część praktyczna, czyli analiza krajowej polityki europejskiej, według autorskiego
modelu heurystycznego, bazować będzie na pracy zespołowej. Studenci podzieleni
zostaną na kilkuosobowe zespoły i wcielą się w rolę doradców politycznych ministra
ds. europejskich. W oparciu o wydarzenie związane z obecnością Polski w UE,
losowo wybrane na początku każdych zajęć, ich zadaniem będzie opracowanie w
ciągu 90 minut materiału analitycznego (notatka, brief) dla ministra, w którym
zawarty zostanie analiza działań poszczególnych elementów systemu krajowej
polityki europejskiej wobec analizowanego wydarzenia. Studenci w ramach pracy
grupowej będą mogli posługiwać się komputerami z dostępem do Internetu.

Warunkiem zaliczenia kursu będzie przygotowanie w ramach zespołów policy brief,
który odnosił będzie się do wybranego przez studentów prawdziwego wydarzenia
związanego z obecnością Polski w UE. Policy brief powinien być przygotowany
według określonych wcześniej formalnych wymogów dla tego typu dokumentów, tj.
powinien zawierać m.in. opis problemu, scenariusze, rekomendacje.

U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
1. Obecność na zajęciach 2. Aktywność w czasie dyskusji oraz pracy
zespołów analitycznych 3. Przygotowanie oraz zaprezentowanie policy
brief

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student po pierwsze powinien wykazywać się bardzo dobrą znajomością instytucji i zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Po drugie, student powinien wiedzieć, jakie kompetencje w zakresie polityki zagranicznej posiadają instytucje i organy
państwa polskiego. Po trzecie, student powinien znać podstawy systemu politycznego Unii Europejskiej, tj. zasady prawne,
strukturę oraz kompetencje najważniejszych instytucji unijnych.
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Idee polityczne współczesnego świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.120.5cd559f935244.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Analiza doktryn, nurtów i idei politycznych współczesności. Zapoznanie z podstawowymi systemami
doktrynalnymi współczesnego świata: neoliberalizmem, neokonserwatyzmem, socjaldemokracją, ideami „Nowej
Lewicy”, libertarianizmem, komunitaryzmem, nauczaniem społecznym Kościoła, feminizmem, ekologizmem,
nawiązując do ich genezy, twórców, ewolucji. Przedmiotem rozważań będą zagadnienia dotyczące koncepcji
współczesnego państwa i prawa wobec takich wyzwań jak globalizacja, regionalizacja, integracja, transformacje
ustrojowe oraz wybrane zagadnienia ideologiczne państw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 najważniejsze doktryny, koncepcje polityczne
i zjawiska społeczne współczesnego świata SMI_K1_W03 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
określić kierunki rozwoju sytuacji politycznej
i społecznej, wykorzystując wiedzę teoretyczną
do sfery praktycznej

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 formułowania własnych sądów wobec zjawisk
społecznych i politycznych we współczesnym świecie SMI_K1_K01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie referatu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza doktryn, nurtów i idei politycznych współczesności. Zapoznanie z
podstawowymi systemami doktrynalnymi współczesnego świata:
neoliberalizmem, neokonserwatyzmem, socjaldemokracją, ideami „Nowej
Lewicy”, libertarianizmem, komunitaryzmem, nauczaniem społecznym Kościoła,
feminizmem, ekologizmem, nawiązując do ich genezy, twórców, ewolucji.
Przedmiotem rozważań będą zagadnienia dotyczące koncepcji współczesnego
państwa i prawa wobec takich wyzwań jak globalizacja, regionalizacja, integracja,
transformacje ustrojowe oraz wybrane zagadnienia ideologiczne państw Azji,
Afryki i Ameryki Łacińskiej.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie zaliczenia oraz przystąpienie
do egzaminu i jego pozytywny wynik.

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach oraz
pozytywny wynik kolokwium.



Sylabusy 65 / 318

Socjologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cb0a0ed7e076.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs jest wprowadzeniem do socjologicznego myślenia o życiu społecznym ludzi i prezentacją podstawowej
aparatury pojęciowej socjologii. Prowadzony jest na dwu wybranych poziomach: ogólnych kategorii,
przedstawienia podstawowych pojęć i zasad socjologii oraz aplikacji tych kategorii i zasad do analizy
współczesnych zjawisk społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Zna genezę naukowej refleksji o społeczeństwie oraz
najważniejsze podejścia badawcze, metody
socjologiczne oraz szkoły socjologiczne

SMI_K1_W01 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W2 Zna różnicę między wiedzą naukową o społeczeństwie
a innymi formami wiedzy przedsocjologicznej SMI_K1_W01 zaliczenie pisemne,

egzamin pisemny / ustny

W3
Zna podstawowe sposoby analizy aktywności jednostki
w społeczeństwie oraz podstawowe koncepcje
i sposoby analizy struktury społecznej oraz kwestii
nierówności społecznych.

SMI_K1_W01 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W4
Zna różnice między: zbiorowością społeczną,
instytucją społeczną a organizacją społeczną, oraz
struktury społecznej

SMI_K1_W01 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W5 Zna podstawową terminologię socjologiczną, język
dyscypliny SMI_K1_W01 zaliczenie pisemne,

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Rozumie znaczenie niektórych form działań
społecznych jednostki w społeczeństwie SMI_K1_U01, SMI_K1_U02 zaliczenie pisemne,

egzamin pisemny / ustny

U2 Potrafi analizowac współczesne zmiany społeczne SMI_K1_U01 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U3 Potrafi interpretowac współczesną rolę i miejsce
jednostki w społeczeństwie SMI_K1_U01 zaliczenie pisemne,

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Posługuje się przedmiotowym językiem socjologii
w podstawowym zakresie, w prostych analizach
zjawisk społecznych

SMI_K1_K01 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problematyka wykładów:
Wykład jest wprowadzeniem do całego kursu. Obejmuje on próbę odpowiedzi na
pytanie: czym jest socjologia? Przedstawia następujące zagadnienia: typowe
definicje socjologii, wyjaśnia etymologicznie nazwę, odpowiada na pytanie, jedna
socjologia, czy wiele socjologii? Ponadto analizuje możliwe zachowania społeczne
jednostki: zachowanie, działanie, czynność społeczną, działanie społeczne,
interakcję, stosunek społeczny. Porusza również zagadnienia roli społecznej,
pozycji społecznej oraz socjalizacji. Ponadto przedstawiono zagadnienia
dotyczące: zbiorowości społecznych (kręgi społeczne, środowisko społeczne,
wspólnota, grupa społeczna), struktury społecznej (tradycyjne i nowoczesne
podejście) i stratyfikacji społecznej.
Problematyka cwiczeń jest uzupełnieniem wykładów.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

2.

PROBLEMATYKA ĆWICZEŃ

I. Interakcja społeczna. Socjologia codzienności

II. Kultura. Natura a kultura. Spory definicyjne. Kultura a cywilizacja. Kultura
zbiorowości a kultura indywidualna. Wielość kultur. Wartości i normy.

III. Świadomość społeczna. Idee i ideologia. Utopie. Mity. Opinia publiczna.
Stereotyp.

IV. Kontrola społeczna. Mechanizmy kontroli społecznej. Sankcje i ich rodzaje.
Dewiacja.

V. Kultura zaufania. Teorie i teoretycy zaufania. Zaufanie a demokracja.
Determinanty zaufania i nieufności.

VI. Pamięć społeczna. Polityka historyczna. Pojęcie pamięci społecznej, przemiany
polskiej pamięci w okresie PRL, czynniki zmian pamięci społecznej.

W1, W2, W3, W5, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych na które składają
się: - treści przekazywane podczas wykładów, - wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Egzamin składa się z pytań otwartych Czas trwania
egzaminu: 60 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

ćwiczenia zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia: a) obecność i aktywność na zajęciach
(dodatkowych 6 punktów do zdobycia) b) zaliczenie kolokwium
końcowego na co najmniej 31 punktów (z 60) c) uzyskanie
przynajmniej 46 punktów w czasie całego semestru (6 kolokwiów
cząstkowych po 5 punktów każde – możliwość zdobycia
dodatkowych 30 punktów)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych



Sylabusy 69 / 318

Porównawcze prawo konstytucyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559f95defc.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenie jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa konstytucyjnego państw współczesnego
świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie: podstawową terminologię
odnoszącą się do państwa i konstytucji; odstawy
ustrojowe państwa konstytucyjnego i ich genezę;
podstawowe rodzaje systemów rządów oraz pozostałe
komponenty systemów konstytucyjnych
współczesnych państw; elementy międzynarodowego
systemu ochrony praw człowieka.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi: interpretować przepisy prawne
odnoszące się do systemów konstytucyjnych
współczesnych państw; dokonywać oceny rozwiązań
ustrojowych przyjmowanych w poszczególnych
państwach, w tym tych związanych z aktywnością
państwa w przestrzeni międzynarodowej;
wykorzystywać wiedzę odnośnie
do konstytucjonalizmu i prawa konstytucyjnego przy
sporządzaniu prac pisemnych.

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: uczestnictwa w dyskusji
na temat zasadności przyjmowania konkretnych
rozwiązań prawnych odnoszących się do systemu
konstytucyjnego państwa; pogłębiania wiedzy
z zakresu konstytucjonalizmu i prawa konstytucyjnego
w oparciu o samodzielną analizę aktów prawnych
i innych materiałów źródłowych.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

analiza aktów normatywnych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Problematyka wykładów będzie obejmowała podstawowe zagadnienia
konstytucjonalizmu i prawa konstytucyjnego przedstawiane w ujęciu
porównawczym, z uwzględnieniem aktów prawnych tworzących źródła prawa
konstytucyjnego (konstytucja, ustawy oraz inne akty normatywne), podstawowych
zasad ustrojowych (podział władzy, demokratyczne państwo prawne, pluralizm
polityczny), praw i wolności człowieka i obywatela, instytucji demokracji
bezpośredniej, semibezpośredniej oraz przedstawicielskiej, systemów rządów,
sądownictwa konstytucyjnego, mechanizmów egzekwowania odpowiedzialności
prawnej piastunów stanowisk publicznych, terytorialnej struktury państwa, stanów
nadzwyczajnych. Szczególny nacisk zostanie położony na aktywność podmiotów
tworzących struktury instytucjonalne państw współczesnych w sferze polityki
zagranicznej (rola poszczególnych organów państwa w zakresie kształtowania i
prowadzenia polityki zagranicznej oraz występujący w tym aspekcie podział
kompetencji).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny złożony z pytań otwartych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Podstawy statystyki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.120.5cb8796f9bb1b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi z zakresu analizy
struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma podstawową wiedzę w zakresie statystyki
opisowej (analizy struktury, analizy współzależności,
analizy dynamiki)

SMI_K1_W06 egzamin pisemny
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W2 Student zna podstawowe metody i techniki stosowane
w analizie statystycznej SMI_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi pozyskiwać dane statystyczne
związane z kierunkiem studiów, potrafi je zestawiać
oraz przeprowadzić ich wstępną analizę.

SMI_K1_U02 egzamin pisemny

U2
Student potrafi zrealizować główne etapy badania
statystycznego oraz formułuje wnioski dotyczące
współzależności i dynamiki zjawisk masowych

SMI_K1_U02 egzamin pisemny

U3
Student potrafi wykorzystywać poznane na zajęciach
metody analizy statystycznej do  opracowywania
i analizowania danych statystycznych dotyczących
wybranego problemu

SMI_K1_U06 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pogłębiania zdobytej wiedzy,
przyswajania i analizowania nowych wiadomości
i procesów z zakresu stosunków międzynarodowych
przy wykorzystaniu poznanych narzędzi

SMI_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

rozwiązywanie zadań 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Statystyka, jako nauka - wykład wprowadzający; Definicje najważniejszych pojęć
statystycznych (zbiorowość, a jednostka statystyczna, cechy statystyczne);
Metody pozyskiwana danych statystycznych (ćwiczenia); Rodzaje badań
statystycznych; Analiza struktury zbiorowości (miary przeciętne, miary
zmienności, miary asymetrii, miary koncentracji); Analiza współzależności cech;
Analiza dynamiki zjawisk; Interpretacja uzyskanych danych

W1, W2, U1, U2, U3, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin składa się z zadań do treści omówionych w czasie wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Problemy wielokulturowości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559f98cd6d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe warianty stanowiska liberalnego
wykorzystywane w debacie dotyczącej
wielokulturowości we współczesnych państwach
liberalno-demokratycznych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

W2 społeczne uwarunkowania i następstwa zjawiska
wielokulturowości

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
publicznie prezentować uwarunkowania
wielokulturowości i śledzić z ich punktu widzenia
debatę międzynarodową

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest gotów we współdziałaniu z grupą
analizować ewentualne konsekwencje wynikające
z problemów wielokulturowości mających wpływ
na przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Trzy najważniejsze tradycje liberalne i najistotniejsze ujęcia demokracji
wpływające na dzisiejszy tzw. konsens liberalno-demokratyczny oparty na
zasadzie równości wobec prawa i poszukiwaniu ewentualnego racjonalnego ładu
normatywnego. Zagadnienie równości jednostek wobec prawa, jej uwarunkowań
teoretycznych i zagrożeń we współczesnych państwach demokratyczno-
liberalnych. Narodziny filozoficznej refleksji o wielokulturowości (Taylor, Kymlicka,
Parekh).
Główne stanowiska teoretyczne zarysowane w trakcie tej refleksji.
Uwarunkowania relacji między prawami indywidualnymi i prawami grupowymi.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

Zaliczenie obejmujące treści merytoryczne modułu przekazywane w
trakcie wykładów i poznawane na podstawie samodzielnego studiowania
pozycji zaliczonych do literatury podstawowej i uzupełniającej. Zaliczenie
składa się z dwóch części (test wyboru i esej problemowy), różnie
punktowanych (za prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe 1 pkt, za
esej do 5 pkt.). Czas trwania: 45 minut (zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Egzamin z filozofii
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Historia Polski XX w 
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559f9b2834.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Absolwent ma rozumieć i widzieć cele polityki międzynarodowej w odniesieniu do Polski, tudzież działania
dyplomacji polskiej oraz ich kierunki. Winien wiedzieć, co chciała osiągnąć na każdym etapie Polska, a co każde
inne państwo w prowadzonej polityce na arenie międzynarodowej, a także jakich używano metod dla ich
osiągnięcia. .

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Zna sekwencję zdarzeń dotyczących pozycji Polski
w systemie międzynarodowym od końca XIX w.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

egzamin

W2
Zna główne procesy polityczne, które przebiegały
w systemie międzynarodowym XX w. i kształtowały
pozycję Polski w tym systemie

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin

W3

Wie, jakie zjawiska gospodarcze (kryzys powojenny,
kryzys deflacyjny lat 30-ch itd.) i społeczne (powstanie
kultury masowej, wzrost ludności miejskiej, zjawiska
demograficzne itd.) wpłynęły na zmianę pozycji Polski
w systemie międzynarodowym XX w.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin

W4
Wie, kto tworzył polską politykę zagraniczną XX w.,
oraz kto podejmował decyzję, które wpłynęły na los
Polski w XX w.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi wskazywać przyczyny krótko i długofalowe
wydarzeń międzynarodowych, które wpłynęły
na pozycję Polski w XX w 

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

Rozumie, jakie zjawiska społeczne wpłynęły
na pozycję Polski w systemie międzynarodowym
i potrafi porównywać intensywność, z jaką zjawiska te
oddziaływały na polskie społeczeństwo z ich
intensywnością w innych krajach [K

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin

U3
Potrafi podczas dyskusji na ćwiczeniach omawiać
sytuację Polski w systemie międzynarodowym, bez
anachronizmu

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi przygotować w grupie i przedstawiać podczas
ćwiczeń opracowania odnośnie pozycji Polski
w systemie międzynarodowym.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do zajęć 15

analiza źródeł historycznych 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

konsultacje 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wykład (30 godzin) obejmuje wydarzenia począwszy od 1939 r. Okres
wcześniejszy omawiany jest na ćwiczeniach. W trakcie wykładu omawiane są
następujące zagadnienia: 1. Sytuacja militarno-polityczna w Europie przed
wybuchem II wojny światowej,

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

2.
Kampania wrześniowa, powstanie rządu W.Sikorskiego i jego działalność
(1939-1943). Polityka okupanta niemieckiego oraz sowieckiego; zagrożenie ze
strony nacjonalistów ukraińskich. Polskie państwo podziemne 1939-1945.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.
Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie II wojny światowej; Kwestia
kształtowania powojennych granic RP, powstawanie nowego systemu władzy,
walka o władzę i ostatecznie zwycięstwo PPR w latach 1944-1945 w ramach
nowego podziału świata dokonanego w Jałcie.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

4. Lata stalinizmu 1948-1956. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

5. Polska powojenna: Przełom październikowy 1956 i lata rządów Władysława
Gomułki 1956-1970.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

6. Schyłek PRL: Dekada Edwarda Gierka 1970-1980, powstanie opozycji i
Solidarności; ostatnie lata PRL 1980-1990 – ewolucyjne przejście do III RP.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

7.
W trakcie ćwiczeń omawiane są następujące zagadnienia: ziemie polskie przed
wybuchem I wojny światowej, sprawa polska w czasie I wojny światowej oraz
polski wysiłek zbrojny w czasie I wojny światowej.

W1, W2, U1, U2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin Zaliczenie z ćwiczeń

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące część treści merytorycznych na
podstawie: a) obecności – dozwolone są tylko dwie nieobecności,
każda ponad tą liczbę zaliczana jest na dyżurach b) jednego
kolokwium końcowego, trwającego 1,5 godz., odbywającego się na
ostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń; c)
aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w
dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej
każdorazowo d) znajomości literatury wymaganej na ćwiczeniach
Ocena końcowa stanowi średnią z pracy semestralnej studenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw historii Polski XIX i XX w.
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Teorie wojny i pokoju
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559f9d470d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z myślą o wojnie i pokoju, jej źródłami kulturowymi,
cywilizacyjnymi, religijnymi itp. oraz przekazanie wiedzy na temat współczesnych narzędzi badawczych
do analizy problemów wojny i pokoju. Istotne będzie też zapoznanie z głównymi koncepcjami o wojnie i pokoju,
jakie powstały w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student posiada wiedzę na temat przyczyn
powstawania konfliktów zbrojnych, ich roli w dziejach
różnych cywilizacji oraz podejmowanych prób
teoretycznego i praktycznego konstruowania bardziej
pokojowych stosunków międzynarodowych. Student
zna i rozumie na ile czynniki religijne, cywilizacyjne,
kulturowe warunkują mniej lub bardziej pokojowe
relacje między państwami.

SMI_K1_W03 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Student posiada wiedzę na temat najbardziej istotnych
zjawisk, warunkujących obecnie stan wojny i pokoju,
zarówno w regionach jak i w skali globalnej. Student
zna współczesne uwarunkowania i problemy
stabilizacji stosunków między państwami.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

Student zna główne sposoby analizowania konfliktów
zbrojnych oraz możliwości i warunki ustanawiania
pokoju oraz najważniejsze koncepcje głównych szkół
teoretycznych stosunków międzynarodowych,
dotyczących problematyki wojny i pokoju.

SMI_K1_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać do analizy
bieżących zagrożeń, toczących się konfliktów
zbrojnych, porównać do ogólnych konstrukcji
teoretycznych i wyciągać wnioski na temat możliwości
ich praktycznego wykorzystania.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi przygotować ustną prezentację,
uwzględniając analizę tekstu, wybór najważniejszych
treści oraz odnieść się do treści omawianego tekstu.

SMI_K1_U01, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie złożoność problemów na poziomie
międzynarodowym, utrudniających rozwiązywanie
konfliktów i zapewnienie pokoju i potrafi brać udział
w debatach społecznych oraz poszukiwać możliwości
ich rozwiązywania.

SMI_K1_K02, SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 8

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 35

przygotowanie do ćwiczeń 25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10
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konsultacje 2

przygotowanie referatu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wojna i pokój w myśli filozoficznej starożytnych Chin, Grecji i Rzymu. Religie
wobec wojny: judaizm, chrześcijaństwo, islam. Moralność a wojna – teorie wojny
sprawiedliwej w przeszłości i w czasach dzisiejszych. Fundamentalizm religijny –
przyczyny, cele, stosowanie przemocy.

W1

2.

Wielkie projekty pokojowe, prekursorzy pacyfizmu i współczesne teorie
pacyfistyczne. Wojna uprawniona zamiast sprawiedliwej - narodziny
bezpieczeństwa zbiorowego. Badania nad pokojem, badania nad wojną,
interdyscyplinarne analizy makro i mikro, badające społeczne uwarunkowania i
skutki działań wojennych.

W2, U2

3.

Współczesne uwarunkowania powstawania konfliktów i wojen oraz problemów z
zapewnieniem stabilności, takich jak czynniki ekonomiczne, polityczne,
ekologiczne itp., a także prywatyzacja wojen, nowe technologie, itd. Możliwości i
ograniczenia współczesnych instytucji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju,
problem interwencji zbrojnych i humanitarnych, długotrwałe konflikty zbrojne
(tzw. nowe wojny), nowe zagrożenia, nowy militaryzm. Analiza współczesnych
problemów z zapewnieniem pokoju, problemy i ograniczenia jeśli chodzi o
ograniczenie używania przemocy i rozwiązywania konfliktów na różnych
szczeblach.

W2, K1

4.

Współczesne teoretyczne ujęcia wojny i pokoju w ramach nauki o stosunkach
międzynarodowych. Ujęcia liberalne: teoria demokratycznego pokoju,
współzależność gospodarcza a pokój (pacyfizm liberalny), realizm: teoria wojny
hegemonicznej, równowagi sił., teorie odstraszania i negocjacji. Analiza i debata
nad możliwościami i ograniczeniami takich koncepcji.

W3, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z
ćwiczeń. Egzamin końcowy obejmuje całość treści merytorycznych
modułu, na które składają się - treści przekazywane w czasie wykładów i
ćwiczeń. Wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania
materiałów źródłowych obowiązkowych i nadobowiązkowych.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Podstawowym kryterium oceny pracy studenta jest przygotowanie do
ćwiczeń i czynny w nich udział, czyli omawianie, analiza i dyskusja treści
wybranych tekstów źródłowych. Za aktywność na zajęciach student
każdorazowo otrzymuje punkty – sprawdzana jest znajomość i
zrozumienie omawianych tekstów oraz umiejętność własnego odniesienia
się do tekstu. Otrzymana liczba punktów z ćwiczeń to podsumowanie
pracy studenta w czasie całego semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość współczesnej historii stosunków międzynarodowych.
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Historia doktryn ekonomicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559fa024d3.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 doktryny ekonomiczne i ich miejsce w naukach
społecznych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W04 zaliczenie

W2
wpływ idei ekonomicznych na wydarzenia i procesy
polityczne kształtujące przestrzeń międzynarodową
oraz sytuację polityczno-gospodarczą

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć podstawę doktrynalną procesów
wolnorynkowej gospodarki oraz ich znaczenie dla
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U01, SMI_K1_U07 zaliczenie
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U2 śledzić bieżącą debatę z zakresu doktryn
ekonomicznych SMI_K1_U02 prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przygotowania prac pisemnych i ustnych wystąpień
dotyczących problematyki gospodarki wolnorynkowej SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma charakter wprowadzający do zrozumienia dyskusji i stanowisk
formułowanych w dziedzinie polityki gospodarczej. Wskazuje on na tradycje,
różnorodność i ewolucję funkcjonujących współcześnie systemów polityczno-
ekonomicznych. Przedmiot ten umożliwić ma studentom zapoznanie się
podstawową terminologią oraz koncepcjami do których odwołują się bieżące
dyskusje polityczne. Analiza materiału, po krótkim wprowadzeniu związanym z
szkicowym omówieniem ekonomicznych doktryn Starożytności, Średniowiecza,
koncentrować będzie się na doktrynach szkoły klasycznej (system poglądów
ekonomicznych W. Petty, A. Smitha, D. Ricarda, T.R. Malthusa, J.B. Saya, J. St.
Milla) niemieckiej szkoły historycznej, socjalizmu i marksizmu, szkół
neoklasycznych (austriacka, lozańska, anglo-amerykańska), instytucjonalizmu
(niemieckiego i amerykańskiego), keynesizmu i neokeynesizmu, ekonomiki strony
podażowej, nowej ekonomii klasycznej, nowej ekonomii politycznej, monetaryzmu
(liberalizm szkoły chicagowskiej, poglądy M. Friedmana) szkoły neoastriackiej (F.
Hayek) szkoły szwedzkiej, szkoły fryburskiej (ordoliberalizm), szkoły francuskiej.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja, zaliczenie Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach,
kolokwium oraz prezentacji.
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Społeczeństwo i kultura
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559fa25b2a.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przedstawienie zagadnień związanych z badaniem czynników kulturowych jako kształtujących i ograniczających
życie w środowisku społecznym;

C2 analiza symboli kulturowych warunkujących kontakty interpersonalne i przesądzających o formach komunikacji
społecznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
podstawowe pojęcia i koncepcje socjologii kultury,
związane z badaniami społecznych zachowań
człowieka, organizacji społeczeństw oraz
zachodzących w nich interakcji

SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

W2 wielość tożsamości etnicznych i narodowych SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne,
aktywność

W3 współczesne trendy migracyjne SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne,
aktywność

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować zjawiska społeczno-polityczne
z perspektywy kulturowej SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne,

projekt, aktywność

U2 zidentyfikować stereotypy kulturowe SMI_K1_U01 zaliczenie pisemne,
aktywność

U3 zidentyfikować podstawowe strategie akulturacyjno-
integracyjne SMI_K1_U01, SMI_K1_U07 zaliczenie pisemne,

aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikacji ponad barierami kulturowymi SMI_K1_K04 projekt

K2 podejmowania działań społecznych w środowisku
wielokulturowym SMI_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Koncepcje kultury. Projektowanie zmian kulturowych W1, W2, U1, K1, K2

2. Kulturowy wymiar zmian społecznych. Postawy wobec pluralizmu kulturowego.
Współczesne trendy migracyjne W1, W3, U1, U3, K1, K2
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3. Tożsamości kulturowe. Pojęcie narodu i etniczności W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4. Język jako system symboli i komunikacji. Wspólne przekonania. Zagadnienie
stereotypów. Systemy religijne z perspektywy antropologicznej i socjologicznej W1, U1, U2, K1, K2

5. Kulturowe uwarunkowania działań politycznych. Kultura polityczna. Ruchy
społeczne W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, Problem Based
Learning

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów trzech
wymogów: 1) aktywności na zajęciach, 2) przygotowania w ramach
pracy grupowej planu projektu oraz 3) zdania kolokwium
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: treści przekazywane podczas zajęć, oraz wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań otwartych.
Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej wiedzy oraz
argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i rozwiązania
problemu. Czas trwania kolokwium: 1 godz. Oceny poszczególnych
części sumują się na oceną końcową w następujący sposób:
kolokwium (60%), aktywność na zajęciach (20%), praca w grupie
(20%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Cywilizacje świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559a6b48bc.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie najważniejszych podejść i metod stosowanych w badaniach nad cywilizacjami

C2 Poznanie procesów zmian instytucji społeczno-politycznych z perspektywy badań nad cywilizacjami

C3 Poznanie głównych idei leżących u podłoża badań nad cywilizacjami

C4 Poznanie wiedzy o normach obecnych w głównych cywilizacjach świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Rozumie i ma świadomość różnic punktów widzenia,
determinowanych odmiennym podłożem politycznym,
kulturowym i społecznym

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2
Zna i rozumie rolę organizacji społeczno-politycznych
w procesach politycznych z punktu widzenia wiedzy
o cywilizacjach

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi
właściwymi dla wybranych cywilizacji w celu
interpretacji zjawisk społeczno-politycznych

SMI_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U2 Potrafi analizować cechy charakterystyczne cywilizacji
świata tworząc proste wypowiedzi pisemne SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Główne szkoły badawcze zajmujące się nauką o cywilizacjach W1, W2, U1, U2

2. 2. Starożytny Egipt W1, W2, U1, U2

3. 3. Cywilizacja Grecji i Rzymu. W1, W2, U1, U2

4. 4. Procesy modernizacyjne w Europie XV - XIX wiek. W1, W2, U1, U2

5. 5. Judaizm - jego model cywilizacyjny W1, W2, U1, U2

6. 6. Świat islamu W1, W2, U1, U2

7. 7. Cywilizacja Indii W1, W2, U1, U2

8. 8. Renesans indyjski W1, W2, U1, U2
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9. 9. Taoizm i konfucjanizm. Dorobek materialny cywilizacji chińskiej W1, W2, U1, U2

10. 10. Ewolucja chińskiej refleksji o państwie i prawie do czasów współczesnych W1, W2, U1, U2

11. 11. Cywilizacja Japonii. W1, W2, U1, U2

12. 12-15Globalizacja w świecie cywilizacji. W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

Zaliczenie otrzymują osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z
kolokwium zaliczeniowego. Stosuje się standardową skalę ocen, gdzie: -
0-50% odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna - 51-60% - ocena
dostateczna - 61-70% - ocena dostateczna plus - 71-80% - ocena dobra -
81-90% - ocena dobra plus - 91-100% - ocena bardzo dobra
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Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559fa4f5a5.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi stosunków
międzynarodowych po 1945 roku. Podczas zajęć uczestnicy poznają zarówno historię konfliktów w różnych
częściach świata, jak i procesy zmierzające do integracji zarówno w Europie, jak i Azji, szczególnie Azji
Wschodniej, Ameryce Północnej i Południowej, czy też Afryce. Poszczególne zagadnienia zostaną rozdzielone
pomiędzy wykład i ćwiczenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Ewolucję stosunków międzynarodowych po 1945 r. SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

W2 Ewolucję systemu międzynarodowego oraz
poszczególnych jego aktorów we wskazanym okresie

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

W3
Ewolucję procesów politycznych, społecznych
i gospodarczych, które determinują stosunki
międzynarodowe

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Prowadzić dyskusję dotyczącą ewolucji środowiska
międzynarodowego w oparciu o przeczytaną literaturę

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 esej, zaliczenie

U2 Przygotować krótkie prace pisemne w obszarze
stosunków międzynarodowych SMI_K1_U03, SMI_K1_U06 esej, zaliczenie

U3
wyszukiwać informacje w obszarze współczesnych
stosunków międzynarodowych, krytycznie je
analizować i syntetyzować

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

esej, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Dyskusji dotyczącej ewolucji środowiska
międzynarodowego w oparciu o przeczytaną literaturę SMI_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 40

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do sprawdzianu 15

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

WYKŁAD:

1-3.Zimna wojna jako tło dla stosunków międzynarodowych po 1945 r.

4-5. Stosunki międzynarodowe w Azji Południowo-Wschodniej: wojna indochińska (1946-54), wojna w Wietnamie (1957-75), wojna chińsko-wietnamska (1979), kwestia Kambodży i Czerwonych Khmerów,
Birma/Myanmar, Malaje, Indonezja, Filipiny.

6. Stosunki międzynarodowe w Azji Południowo-Wschodniej 2 – utworzenie i rozwój ASEAN, ASEAN+3, EAS, rozwój gospodarczy państw Azji Pd.-Wsch., azjatycki kryzys gospodarczy, bieżące problemy
strategiczne regionu.

7-9. Stosunki międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej: zmiany w Chinach, wojna koreańska (1950-53) i jej następstwa, wzrost pozycji Japonii, problem Tajwanu, problemy strategiczne w regionie.

9-10. Azja Południowa: konflikt indyjsko-pakistański, konflikt na Sri Lance, problem Nepalu, powstanie i działanie SAARC.

11. Konflikt izraelsko-arabski – przyczyny i możliwości rozwiązania.

12. Bliski Wschód: wojna iracko-irańska (1980-1988) i wojny w Zatoce Perskiej (I i II), Półwysep Arabski.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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2.

ĆWICZENIA:

1. Zimna wojna – kto był winien – debata oksfordzka

Literatura:

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.2-5, II.4-5 (tom I), III.1, III.3, IV.1-5 (tom II).

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 1: Wielkie mocarstwa.

H. Kissinger, Dyplomacja, rozdz. 17-18, 20, 22-24, 29.

2. Problem Afganistanu i pogranicza afgańsko-pakistańskiego, powstanie i działanie SCO.

Literatura:

P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 38, 56, 57.

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 18.

Bankowicz M. (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 221, 288, 296.

R. Łoś., J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. II.7.

Literatura dodatkowa:

M. Madej (red.), Wojny zachodu, Warszawa 2017, rozdz. Interwencja Afganistanie, ss. 106-146.

3. Azja Centralna po zakończeniu zimnej wojny.

Literatura:

P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 61, 62.

Bankowicz M. (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 296.

K. Kozłowski Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce ChRL, Warszawa 2006, r. I, III, VI i VII.

K. Strachota, A. Jarosiewicz, Chiny a Azja Centralna: dorobek dwudziestolecia, OSW, Warszawa 2013, r.II, III (publikacja dostępna online)

4-5. Europa Środkowo-Wschodnia pod rządami komunistów

Literatura:

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 7.

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.4, II.4, III.3, IV.4, IV.5, V.5.

M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 12.4. Obszar postradziecki – Czeczenia, Armenia-Azerbejdżan, Gruzja

Literatura:

P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 42, 54, 55

M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 277, 278.

R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. 11, 12.

R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010, ss. 251-261.

6. Obszar postradziecki – Czeczenia, Armenia-Azerbejdżan, Gruzja

Literatura:

P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 42, 54, 55

M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 277, 278.

R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. 11, 12.

R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010, ss. 251-261.

7. Konflikty w Europie – problem Cypru, wojna w Jugosławii (rozpad państwa, wojna w Kosowie), mniejszości etniczne

Literatura:

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 8.

M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 204, 208, 263, 275, 276.

R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. 8, 9.

M. Madej (red.), Wojny zachodu, Warszawa 2017, rozdz. Interwencja w Bośni i Hercegowinie, Interwencja w Kosowie.

8. Ameryka Łacińska – problemy i konflikty po 1945 r., tendencje zjednoczeniowe

Literatura:

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.9, II.10, III.7, IV.9, VI.4, VII.8.

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 27, 28, 29.

Literatura dodatkowa:

J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna wiek XX, Warszawa 2010, część czwarta rozdz. I.9, II.8, III.8, IV.7.

9-10. Afryka – zmiany po II wojnie światowej – problemy związane z dekolonizacją, struktury międzynarodowe w Afryce, konflikty w Afryce.

Literatura:

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 20, 21, 22, 23, 24.

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. II.9, III.6, VI.5, VII.9.

Literatura dodatkowa:

J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2003, rozdz. VI, XVIII, XXIV, XXVII, XXXII, XXXVI.

11. Organizacje międzynarodowe w świecie: OBWE/KBWE, NATO, APEC, ASEM, OPA, UA, LPA, EFTA, UZE

Literatura:

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.10, IV.3, VII.1(88-104).

T. Łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych: Istota, mechanizmy działania, zasięg, Wrocław 2004, rozdz. 5.1, 5.2, 5.3. 5.4, 5.7, 6.1, 6.2.2, 6.2.5.

M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, rozdziały III i IV.

12. Rozwój i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Literatura:

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. II.3, III.2, IV.1, V.2, VII.1.

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 6.

L. Ciamaga et al., Unia Europejska, Warszawa 1999, rozdz. I, II.

R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010, ss. 97-102, 222-250, 378-412.

O. Barburska, D. Milczarek, Historia integracji europejskiej w zarysie, Warszawa 2013, rozdz. 5.5.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny – 60% oceny (pytania otwarte).

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
esej, zaliczenie

Ocena z ćwiczeń – 40 % - w ramach ćwiczeń oceniane będą: 1)
aktywność na zajęciach w oparciu o przeczytane teksty obowiązkowe
(udział w dyskusjach, udział w realizacji zadań indywidualnych i
grupowych), w trakcie zajęć można wspierać swoją wiedzę jedynie
własnymi notatkami (nie można korzystać z książek, kserokopii
książek, papierowych wydruków elektronicznych wersji książek,
urządzeń przenośnych, w tym telefonów, tabletów i laptopów);
dopuszczalne są dwie nieobecności (niezależnie od powodów), w
przypadku kolejnej nieobecności należy przygotować esej (temat
podaje prowadzący), a dodatkowo zaliczyć tematykę na konsultacjach;
2) praca zaliczeniowa (10-15 tysięcy znaków bez spacji, bibliografia,
przypisy, strona tytułowa nie liczą się do objętości pracy, temat pracy
każdy student ustala z prowadzącym indywidualnie na podstawie
własnej koncepcji, tematyka musi dotyczyć ćwiczeń, bibliografia musi
obejmować min. 10 pozycji, w tym min. 5 pozycji obcojęzycznych, w
skład bibliografii mogą wchodzić monografie i obcojęzyczne artykuły
naukowe o objętości min. 12 stron) – punkty za pracę przyznawane są
po złożeniu skorygowanej wersji, omówionej z prowadzącym; ujemne
punkty za opóźnienie w oddaniu eseju: 1 tydzień: -1 punkt, 2 tygodnie:
-3 punkty, 3 tygodnie: -6 punktów; naruszenie praw autorskich =
wniosek do Dziekana o postępowanie dyscyplinarne) - do zdobycia 23
punkty, minimum do zaliczenia to 11 punktów; 3) kolokwium (krótkie
pytania testowe, otwarte, 21 pytań, 21 minut), do zdobycia 21
punktów, minimum do zaliczenia to 11 punktów;

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Międzynarodowe stosunki polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cd42cdcc587b.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest omówienie definicji, podstawowych pojęć i głównych zjawisk w zakresie
międzynarodowych stosunków politycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę nauki o stosunkach międzynarodowych SMI_K1_W01 egzamin pisemny
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W2 problematykę uczestników stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny

W3 czynniki kształtujących stosunki międzynarodowe SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03 egzamin pisemny

W4 problematykę bezpieczeństwa międzynarodowego
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny

W5 poblematykę problemy globalnych
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie

W6 funkcjonowanie współczesnego ładu
międzynarodowego

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować główne zjawiska polityczne
współczesnego świata

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego rozwijania wiedzy w zakresie
międzynaorodowych stosunków politycznych SMI_K1_K01 egzamin pisemny,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przedmiot, zakres i funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych W1, U1, K1
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2. Uczestnicy stosunków międzynarodowych, W2, U1, K1

3. Bezpieczeństwo międzynarodowe, W4, U1, K1

4. System stosunków międzynarodowych współcześnie i determinanty jego ewolucji, W2, W3, W4, W5, W6,
U1, K1

5. Podstawy metodologiczne i teoretyczne dyscypliny, paradygmaty badawcze, W1, U1, K1

6. Polityka zagraniczna państwa, W2, W3, W4, W6, U1, K1

7. Konflikty międzynarodowe, W4, W5, W6, U1, K1

8. Procesy integracyjne i globalizacja. W3, W6, U1, K1

9. Role międzynarodowe głównych mocarstw. W3, W5, W6, U1, K1

10.
Problemy globalne: nierówności rozwojowe, niedobór surowców, demografia,
migracje, ekologia, zbrojenia, konflikty lokalne, terroryzm międzynarodowy,
przestępczość zorganizowana.

W2, W4, W5, W6, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny złożenie egzaminu pisemnego

ćwiczenia zaliczenie obecność na zajęciach i zaliczenie materiału

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Polityka bezpieczeństwa energetycznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.140.5cd5596c492b9.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna pojęcie bezpieczeństwa energetycznego
i związane z nim specjalistyczne słownictwo SMI_K1_W04 zaliczenie pisemne

W2
Wskazuje miejsce bezpieczeństwa energetycznego
w systemie bezpieczeństwa państwa i czynniki
determinujące bezpieczeństwo surowcowe
i energetyczne

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04 zaliczenie pisemne

W3
Rozumie zagrożenia energetyczne w szczególności
implikacje niedoboru surowców i dostaw źródeł energii
dla krajowej i międzynarodowej sytuacji politycznej
i gospodarczej

SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

Przedstawia globalne zależności i następstwa
polityczno – ekonomicznych związane z dostępem lub
brakiem do zasobów surowców strategicznych oraz
potrafi opisać konkretne przykłady konfliktów i sporów
na tle kontroli surowców energetycznych.

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Analizuje wpływ surowców strategicznych na światową
gospodarkę i prognozuje mechanizmy polityki
i zachowania kluczowych państw producentów
i organizacji eksportujących ropę naftową i gaz
ziemny.

SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Uczestniczy w kształtowaniu ocen i postaw poprzez
udział w dyskusji na tematy związane
z bezpieczeństwem energetycznym

SMI_K1_K01 prezentacja

K2

Współdziała w projektach własnych, organizacji
społecznych w zakresie współczesnych aspektów
bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem
spraw związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa
energetycznego i ochroną środowiska naturalnego

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Definicje i istota bezpieczeństwa energetycznego (Czynniki determinujące
bezpieczeństwo narodowe, Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego państwa,
Instrumenty polityki bezpieczeństwa)

W1, W2

2.
Rola i znaczenie energii w rozwoju cywilizacyjnym świata (Typy źródeł energii oraz
struktura światowych zasobów i zużycia surowców energetycznych). Perspektywy
rozwoju sytuacji energetycznej na świecie (Prognozy rozwoju polityczno –
gospodarczego świata na tle bazy surowcowej oraz nowe źródła energii).

W1, W2
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3.

Wpływ zasobów surowcowych na kształtowanie zjawisk gospodarczych
(Zarządzanie globalną polityką energetyczną a struktura światowego przemysłu i
rynku, Konsekwencje niedoboru surowców dla światowej gospodarki, Implikacje
(nie)bezpieczeństwa energetycznego na międzynarodową sytuację geopolityczną)
oraz Problem kontroli złóż surowców strategicznych na Bliskim Wschodzie (OPEC,
Bliskowschodnia polityka energetyczna wybranych państw).

W2, W3, U1

4. Alternatywne źródła energii (Energia biomasy, Energia wiatru, Hydroelektrownie,
Energia geotermalna) W1, W3

5.
Polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych (Struktura zasobów, produkcja
strategicznych surowców kopalnianych , Interesy i strategia prewencyjna wobec
problemu bezpieczeństwa energetycznego)

W2, U1, U2, K1

6.
Bezpieczeństwo energetyczne UE jako element systemu bezpieczeństwa
europejskiego (Struktura i stan zasobów, Problem uzależnienia od importu
surowców strategicznych, Instytucjonalizacji wspólnej polityki energetycznej UE)

W1, U1, K1, K2

7.
Strategia energetyczna Rosji (Stan i struktura surowców strategicznych,
Znaczenie surowców w polityce zagranicznej Rosji, Relacje energetyczne UE –
Rosja, Polityka energetyczna wobec krajów WNP , Polityka energetyczna wobec
wybranych państw azjatyckich)

W3, U1, U2, K1

8. Bezpieczeństwo energetyczne Chiny i Indii. Polityka energetyczna Iranu. Problem
energetyki jądrowej w polityce Iranu W2, W3, U1

9. Problemy bezpieczeństwa energetycznego Polski W2, W3, U1, K1

10. Państwa skandynawskie i region arktyczny W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
prezentacja

Zaliczenie modułu odbywa się poprzez zaliczenie pisemne w
trakcie sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe punkty do zaliczenia
można uzyskać w trakcie semestru za obecność, aktywność
oraz przygotowanie prezentacji
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Współczesne systemy polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.140.5cb59467dddd1.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przekazanie studentom teoretycznej wiedzy o systemach politycznych i ich elementach
strukturalnych, a także skonfrontowanie tej wiedzy z rzeczywistością ustrojową współczesnych państw.
Prezentacja demokratycznych i niedemokratycznych systemów politycznych. Studenci nabędą umiejętność oceny
systemów politycznych, a także identyfikowania niezbędnych dla systemu demokratycznego kryteriów
i warunków ideowo-politycznych oraz procedur i mechanizmów instytucjonalnych. Będą mogli aktywnie
uczestniczyć w życiu publicznym nie tylko jako świadomi swych praw obywatele, lecz także jako uczestnicy
inicjatyw i organizacji realizujących różnorodne zadania w przestrzeni społecznej i politycznej bądź specjaliści
pracujący w sektorze publicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 jakie rodzaje systemów politycznych występują
we współczesnym świecie

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2 funkcjonowaniu systemów politycznych wybranych
państw świata

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zidentyfikować i scharakteryzować instytucje
polityczne we współczesnych systemach politycznych. SMI_K1_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2 posługiwać się terminologią z obszaru systemów
politycznych i prawa konstytucyjnego SMI_K1_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
interpretowania wydarzeń zachodzących w różnych
systemach politycznych z perspektywy stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 60

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. System polityczny – problemy definicyjne. Instytucjonalne, funkcjonalne,
strukturalne i normatywne ujęcia systemu politycznego W1, W2, U1, U2

2. Elementy systemu politycznego W1, U1

3. Charakterystyka i cechy ustroju demokratycznego W1, W2, U1, U2

4. Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: suwerenność
narodu, przedstawicielstwo, podział władzy i zasada państwa prawnego W1, W2, U1, U2



Sylabusy 108 / 318

5.
Formy rządów: system parlamentarno-gabinetowy (wariant klasyczny, wariant
premierowski, wariant kanclerski), system prezydencki, system półprezydencki
oraz system rządów zgromadzenia

W1, W2, U1, U2

6. Systemy wyborcze i ich wpływ na mechanizmy władzy państwowej W1, W2, U1, U2

7. System partyjny a system polityczny W1, W2, U1, U2

8. Problemy współczesnych demokracji U1, K1

9. Niedemokratyczne systemy polityczne – autorytaryzm i totalitaryzm W1, W2, U1, U2, K1

10.
Charakterystyka systemów politycznych wybranych państw – Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii,
Szwecji, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji, Chin, Indii i Japonii.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, egzamin ustny warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie
ćwiczeń, pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę kolokwium pisemne, aktywności na zajęciach i udziału w
dyskusjach problemowych
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Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami krajowymi
i europejskimi

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Integracja europejska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIIES.140.5cd55a025a05e.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

EK1: Zna genezę i ewolucję wspólnotowej pomocy
o charakterze strukturalnym [K_W08 ++], [K_W12 ++]
EK2: Wymienia instrumenty polityki strukturalnej Unii
Europejskiej, określa rolę funduszy strukturalnych
w rozwoju regionalnym [K_W08 +++], [K_W12++]
EK3: Rozumie ogólną strukturę programowania
i zasady polityki strukturalnej, montażu finansowego
i kwalifikowalności wydatków [K_W12 +]

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07

projekt
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

EK4: Przygotowuje samodzielnie wniosek aplikacyjny
o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, wraz
z wszystkimi jego elementami [K_U07 +++],
[K_U08+++], [K_U09+++] EK5: Posługuje się
normami i regulacjami dotyczącymi aplikacji o dotacje
z funduszy strukturalnych UE [K_U07 +++]

SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U07 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

EK6: Uczestniczy w aplikacji o dofinansowanie
z unijnych programów pomocowych projektów
społecznych [K_K03 ++], [K_K06 ++], [K_K07 ++]
EK7: Uczestniczy w pracy instytucji wdrążających
unijne programy pomocowe [K_K06 ++], [K_K07 ++]
EK8: Współinicjuje przygotowanie projektów
społecznych w zakresie wykorzystania środków
z poszczególnych Programów Operacyjnych [K_K03
++], [K_K07 ++] EK9: Współdziała w grupach
oddziałujących na rozwój regionalny [K_K07 +], [K_K08
++]

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Historia polityki regionalnej
Regiony jako konsumenci funduszy strukturalnych
Reforma polityki strukturalnej i jej instrumenty
Struktura instytucjonalna systemu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszy
Spójności
Programy Operacyjne i zakres interwencji funduszy strukturalnych
Budżet strukturalny Unii Europejskiej
Budżet, Biznesplan, studium wykonalności
Procedury aplikacji i selekcji projektów
Kwalifikowalności kosztów projektu
Procedury zamówień publicznych
Etapy i zasady kontroli projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych:
obowiązki beneficjenta
Monitorowanie i ewaluacja
Procedury i podręcznik promocji projektu
Warsztaty projektowe: przygotowanie i prezentacja projektu (case study), praca w
grupach

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie projektu (wniosku
aplikacyjnego) weryfikowanego pod kątem treści merytorycznych modułu
przekazywanych podczas wykładów, wiedzy uzyskanej na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników, unijnych i polskich
dokumentów programowych, instrukcji i wytycznych Instytucji
wdrażających z zastosowaniem standardowej skali ocen. Termin złożenia
prezentacji projektu zaliczeniowego (wniosku aplikacyjnego) zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Czas trwania zaliczenia: 1 godz.
Zaliczenie odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Praktyka dyplomatyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.140.5cd55a07aaf8e.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studentów z zakresem stosunków dyplomatycznych i ich rozwojem wraz z państwem (podstawowym
podmiotem prawa międzynarodowego) w kontekście historycznym wraz ze zmieniającymi się formami
reprezentowania państwa w stosunkach międzynarodowościowych, pokazanie procesu tworzenia się poprzez
zwyczaj - najpierw norm prawa zwyczajowego, które później zostały skodyfikowane i przyjęte w formie
wielostronnej konwencji o stosunkach dyplomatycznych o zasięgu uniwersalnym, prezentacja "incydentów
dyplomatycznych" wraz ze sposobami ich rozwiązywania i tworzenia precedensów. Pomoc przy korzystaniu
z różnych źródeł dotyczących relacji dyplomatycznych - nauka właściwej selekcji informacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

pojęcie dyplomacji, rozwój instytucjonalny form
dyplomatycznych, proces kodyfikacyjny od prawa
zwyczajowego do konwencji, konieczność
sformalizowanych form komunikowania się podmiotów
międzynarodowych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

dokonać właściwej selekcji informacji uzyskiwanych
z różnych źródeł (od opinii czysto subiektywnych,
propagandowych - do rzetelnych autentycznych
faktów), zrozumieć proces powstawania normy
konwencyjnej o zakresie powszechnym, zrozumieć
pojawiania się nowych form i funkcji dyplomatycznych
i konsularnych wraz z rozwojem stosunków
międzynarodowych, znaczenie rozwoju dyplomacji
wielostronnej i pozarządowej.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
kazus, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

po zebraniu podstawowych informacji z zakresu
stosunków dyplomatycznych i konsularnych podjąć
dalsze studia w zakresie prawa dyplomatycznego
i konsularnego, właściwie oceniać aktualne
wydarzenia międzynarodowe i ich konsekwencje,
selekcji informacji i wyboru odpowiedniej literatury
przedmiotu,

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie referatu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Rozwój form dyplomatycznych - aspekt historyczny.
2. Rozwój form konsularnych - aspekt historyczny
3. Kodyfikacja obu form od prawa zwyczajowego do Konwencji wielostronnych o
zasięgu powszechnym.
4. Wybrane incydenty dyplomatyczne i sposoby ich rozwiązywania.
5. Wybrane incydenty konsularne i ich skutki.
6. Źródła poznania ( w szczególności pamiętniki byłych dyplomatów ) i właściwa
selekcja informacji.
7. Cechy specyficzne dyplomacji organizacji międzynarodowych.
8. Wyzwania dla dyplomacji w XXI wieku - problem digital diplomacy.
9. Globalizacja a współczesne stosunki konsularne.
10.Rola dyplomacji w ochronie praw człowieka.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, kazus, prezentacja prezentacja, kazus zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
egzamin z międzynarodowych stosunków politycznych
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Prawo międzynarodowe publiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cac67cc200bb.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem modułu jest wprowadzenie studentów politologii i stosunków międzynarodowych w obszar prawa
międzynarodowego publicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie istotę stosunków
międzynarodowych SMI_K1_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W2 Student zna i rozumie podstawowe normy prawa
międzynarodowego publicznego SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3 Student posiada wiedzę na temat uczestników
stosunków międzynarodowych SMI_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi poprawnie intepretować normy prawa
międzynarodowego publicznego SMI_K1_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2
Student potrafi pozyskać informacje na temat
obowiązujących norm prawa międzynarodowego
publicznego

SMI_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U3
Student potrafi krytycznie odnieść się
do obowiązujących norm prawa międzynarodowego
oraz sformułować propozycje nowych rozwiązań

SMI_K1_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do ciągłego pogłębiania wiedzy
z zakresu prawa międzynarodowego publicznego oraz
przyswajania i analizowania nowych wiadomości
odnoszących się do tej dziedziny wiedzy

SMI_K1_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie projektu 10
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zadnienia podstawowe prawa międzynarodowego
2. Zarys historii prawa międzynarodowego
3 Źródła prawa międzynarodowego
4. Prawo zwyczajowe. Zasady i ewolucja
5. Umowy międzynarodowe
6. Suwerenność – historia i współczesność
7. Ludność w prawie międzynarodowym
8. Terytorium w prawie międzynarodowym
9. Podmioty w prawie międzynarodowym
10. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych
11. Umowy i organizacje finansowe i gospodarcze współczesnego świata.
12. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych.
13. Prawo konfliktów zbrojnych.
14. Status jednostki w prawie międzynarodowym.
15. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
egzamin ustny

Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, -
treści przekazywane podczas ćwiczeń, - wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy
odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.
Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały
zaliczenie z ćwiczeń.

ćwiczenia
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na
podstawie: a) kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści
wszystkich ćwiczeń b) aktywności w postaci brania udziału w
dyskusji nad zadanymi tekstami, punktowanej każdorazowo i/lub
udziału studenta w projektach przedstawionych przez
prowadzącego ćwiczenia w danym roku akademickim
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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NATO- historia -struktura-działanie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.140.5cd559fae9b36.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna regionalne i globalne okoliczności powstania
NATO SMI_K1_W03 prezentacja

W2 Zna poszczególne etapy rozwoju NATO SMI_K1_W02 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi samodzielnie przygotować się do dyskusji dot.
regionalnych i globalnych okoliczności powstania
NATO

SMI_K1_U04 prezentacja
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U2
Potrafi we współdziałaniu z grupą przedstawić
fragment problematyki z zakresu tematyki dot.
historii, struktur, i działanie NATO w formie prezentacji
multimedialnej na zajęciach

SMI_K1_U05 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Oceny poszczególnych etapów rozwoju doktryny NATO SMI_K1_K01 prezentacja

K2 Wielopłaszczyznowej, obiektywnej oceny współczesnej
roli NATO SMI_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

wykład 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Uwarunkowania powstania NATO W1, U1, K1

2. Znaczenie NATO w okresie zimnej wojny W2, U1, K1

3. Sojusz Północnoatlantycki w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych po
zimnej wojnie W1, U1, K1

4. NATO a program Partnerstwo dla Pokoju W2, U1, K1

5. Rozszerzenie NATO w latach 90. XX wieku W2, U1, K2

6. NATO w operacjach międzynarodowych ostatniej dekady XX wieku W2, U1, K2

7. NATO wobec konfliktu w Kosowie w 1999 roku W2, U1, K2

8. Kolejne rozszerzenia NATO w XXI wieku W2, U1, K2

9. Polityka NATO wobec państw obszaru poradzieckiego W1, U1, K1

10. NATO wobec ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku W2, U1, K2

11. Udział NATO w operacjach stabilizacyjnych na Bałkanach, w Iraku i Afganistanie w
XXI wieku W1, U1, K2

12. Relacje NATO - UE W2, U2, K2
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13. Relacje NATO z Rosją - szanse i zagrożenia W1, U1, K1

14. Polska w NATO W2, U2, K2

15. Perspektywy dalszego funkcjonowania NATO – szanse i zagrożenia W2, U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Konwersatorium, analiza przypadków, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja

1. Przygotowanie rozbudowanej prezentacji multimedialnej zadanego
materiału, ocena na podstawie jej przebiegu oraz przedstawionej
bibliografii, 2. Ocena udziału w dyskusji na zajęciach ze szczególnym
uwzględnieniem poziomu przygotowania merytorycznego. 3. Ocena
finalna składa się z oceny prezentacji oraz oceny udziału w zajęciach.
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Integracja europejska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cc0345d3b579.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Podczas zajęć słuchacze zapoznani zostaną z historią procesów integracyjnych w Europie, obszarami działania
i zasadami ustrojowymi Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej, a także osiągnięciami i niepowodzeniami
w najistotniejszych obszarach integracyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Zna i rozumie podstawową problematykę dotycząca
ewolucji stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

Zna i rozumie tematykę głównych procesów
politycznych przebiegających w systemie
międzynarodowym, rozumie istotę podstawowych
procesów zachodzących w stosunkach
międzynarodowych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3 W pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu
stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

Potrafi prawidłowo stosować terminologię stosowaną
w badaniach stosunków międzynarodowych, ma
umiejętności językowe, uwzględniające terminologię
dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne
z wymogami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do  prezentowania poglądów związanych
z problematyką stosunków międzynarodowych
w ramach prowadzonych dyskusji

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 24

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rola procesów integracyjnych i współpracy regionalnej w stosunkach
międzynarodowych. Teorie integracji europejskiej W1, W2, W3, U2, K1

2. Przesłanki i geneza procesu integracji europejskiej W1, W2, W3, U2, K1

3. Cele integracyjne i zasady działania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Projekty
utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej W1, W2, U2, K1

4. Cele integracyjne i zasady działania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej W2, W3, U2, K1

5. Projekty utworzenia Unii Europejskiej: od raportu Tindemansa z 29 grudnia 1975 r.
do traktatu z Maastricht z 7 lutego 1992 r. W1, W2, U2, K1

6. Ustrój Unii Europejskiej W2, W3, U2, K1

7.
Reforma ustroju Unii Europejskiej w latach 1996-2007.
Zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej skodyfikowane w traktatach:
amsterdamskim (1997 r.), nicejskim (2001 r.), konstytucyjnym (2004 r.) i
lizbońskim (2007 r.)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

Kryzys w strefie euro i próby jego przezwyciężenia
- Przyczyny, przebieg i następstwa kryzysu
- Debata w Unii Europejskiej w latach 2011-2012 na temat niemieckiego projektu
ustanowienia Unii Politycznej z 2011 r. oraz raportu Grupy Refleksyjnej ds.
Przyszłości Unii Europejskiej z 2012 r. 7.3. Reforma ustroju strefy euro
realizowana w oparciu o raport Hermana Van Rompuy’a z grudnia 2012 r. oraz
raport 4 przewodniczących z 2015 r., zalecających ustanowienie „Rzeczywistej
Unii Gospodarczej i Walutowej” do końca 2025
- Zasady funkcjonowania Unii Bankowej, Unii Fiskalnej oraz zintegrowanych ram
polityk gospodarczych państw członkowskich strefy euro

W2, W3, U1, U2, K1

9. Kryzys imigracyjny jako nowe wyzwanie stojące przed Unią Europejską W2, W3, U1, U2, K1

10. Nowa rola Wielkiej Brytanii jako wyzwanie stojące przed Unią Europejską W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe
jednokrotnego wyboru

ćwiczenia zaliczenie pisemne

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie:
• dwóch krótkich kolokwiów, trwających 10 minut, obejmujących treści z
jednych ćwiczeń wstecz lub materiału do bieżących ćwiczeń. Kolokwia
mają formę testów wyboru z pytaniami zamkniętymi. • jednego
kolokwium końcowego, trwającego 45 min. odbywającego się na ostatnich
zjęciach w semestrze, obejmującego całość materiału omawianego na
ćwiczeniach. Kolokwium ma formę testu wyboru z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi. • obecność na min. 13 z 15 zajęć oraz aktywność podczas
zajęć w postaci dyskusji i prezentacji materiału omawianego na zajęciach.
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Sztuka negocjacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cd42cf2d7d9a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma wiedzę na temat funkcjonowania
człowieka w małych grupach społecznych i godzenia
interesów własnych z interesami większych grup
społecznych

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt, raport, esej,
prezentacja

W2
Student zna i rozumie normy i zasady etyczne
obowiązujące w danym kręgu kulturowym oraz zasady
protokołu dyplomatycznego

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt, raport, esej,
prezentacja
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W3
Student zna podstawowe metody i techniki
negocjacyjne i posiada wiedzę, która pozwala
rozwiązywać sytuacje konfliktowe czy poważne
wyzwania społeczne

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt, raport, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi współdziałać w grupie, bierze
odpowiedzialność za powierzone zadania oraz jest
przygotowany do aktywnego uczestnictwa
w zespołach podejmujących konkretne zadania

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
projekt, raport, esej,
prezentacja

U2
Student potrafi prawidłowo posługiwać się normami
i zasadami etycznymi, umiejętnie łączyć normy
uniwersalne protokołu dyplomatycznego z normami
obowiązującymi w danym kręgu kulturowym

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
projekt, raport, esej,
prezentacja

U3
Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji
zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych
i kulturowych oraz rozwiązywać problemy
w przestrzeni publicznej

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
projekt, raport, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do uczestniczenia
w projektowaniu pracy w organizacjach społecznych,
instytucjach życia publicznego, organizacjach
pozarządowych. Potrafi rozwiązać dowolny konflikt
interesów. Jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia w życiu społecznym i politycznym
na każdym poziomie oraz pracy w instytucjach
wymagających wiedzy i umiejętności w zakresie
rozwiązywania sytuacji konfliktowych czy wyzwań
społecznych

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
projekt, raport, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie raportu 10

przygotowanie eseju 5

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie projektu 20

rozwiązywanie kazusów 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia i zasady dotyczące negocjacji. Zasady protokołu
dyplomatycznego: zasady ustalania pierwszeństwa, tytulatura w korespondencji i
rozmowie, etykieta czyli zasady dobrego wychowania.
Komunikacja niewerbalna jako forma przekazu informacji i jej znaczenie.Mowa
ciała jako forma przekazu informacji i jej zastosowanie w negocjacjach. Sztuka
mówienia i rozmowy. Współpraca grupy pod kierunkiem lidera. Umiejetność
motywowania i kierowania grupą przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.
Style oraz typy negocjacji: negocjacje problemowe jako negocjacje oparte na
zasadach, cechy dobrego negocjatora. Taktyka umacniania własnej pozycji oraz
taktyka ustępstw. Etapy negocjacji, strategie i techniki negocjacyjne. Rola
kreatywności w rozwiązywaniu problemów negocjacyjnych. Wpływ róznic
kulturowych na przebieg negocjacji.Omówienie arkuszu przygotowania. Symulacja
negocjacji miedzynarodowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, projekt,
raport, esej, prezentacja

Ocena z przedmiotu jest składową: obecności na
zajęciach i zaangażowania podczas nich (1/4)
przygotowania do zajęć (1/4) ocena eseju (1/4) cena
nabytych umiejętności , sprawdzana podczas zajęć
symultanicznych (1/4)
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Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cd559fb1cea1.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest pozyskanie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się
do praw człowieka, które mają zastosowanie w razie konfliktu zbrojnego. Ponadto, student pozyskuje wiedzę
na temat rozwiązań przyjętych przez społeczność międzynarodową w przypadku wyszczególnionych konfliktów
zbrojnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student posiada wiedzę na temat norm prawnych
obowiązujących w zakresie ochrony praw człowieka
podczas konfliktów zbrojnych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2
Student posiada wiedzę na temat reakcji społeczności
międzynarodowej wobec łamania praw człowieka
podczas konfliktów zbrojnych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3
Student posiada wiedzę na temat odpowiedzialności
państw i jednostek w związku z naruszeniem prawa
międzynarodowego

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia
z zakresu ochrony praw człowieka podczas konfliktów
zbrojnych, w szczególności pojęcie zbrodni przeciwko
ludzkości

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2
Student potrafi wskazać instytucje międzynarodowe,
które podejmują działania w razie naruszenia praw
człowieka podczas konfliktów zbrojnych

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

Student potrafi przygotować skargę do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetu Praw
Człowieka ONZ w związku z naruszeniami praw
człowieka. Student potrafi także wskazać organizacje
pozarządowe, które zajmują się ochroną praw
człowieka w związku z konfliktami zbrojnymi

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do ciągłego pogłębiania zdobytej
wiedzy, przyswajania i analizowania nowych
wiadomości odnoszących się do zagadnień ochrony
praw człowieka podczas konfliktów zbrojnych

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Spotkanie 1: Wprowadzenie do zagadnień ochrony praw człowieka

Spotkanie 2: Podstawowe uregulowanie prawne dotyczące ochrony praw
człowieka obowiązujące podczas konfliktów zbrojnych

Spotkanie 3: Międzynarodowe prawo humanitarne

Spotkanie 4: Międzynarodowe prawo humanitarne

Spotkanie 5: Odpowiedzialność państw za naruszenie prawa międzynarodowego.
Europejska Konwencja Praw Człowieka i pojęcie naruszenia eksterytorialnego.

Spotkanie 6. Odpowiedzialność jednostki za naruszenie prawa
międzynarodowego. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze.
Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu

Spotkanie 7. Odpowiedzialność jednostki za naruszenie prawa
międzynarodowego. Międzynarodowy Trybunał Karny.

Spotkanie 8. Działalność organizacji pozarządowych podczas konfliktów zbrojnych.

Spotkanie nr 9: Konflikt w Jugosławii. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej
Jugosławii. Mechanizm Rezydulany

Spotkanie nr 10: Konflikt w Rwandzie. Międzynarodowy Trybunał Karny dla
Rwandy. Mechanizm Rezydualny

Spotkanie nr 11. Konflikt w Kambodży. Sądy Kambodżańskie

Spotkanie 12. Konflikt w Sierra Leone. Specjalny Sąd dla Sierra Leone

Spotkanie 13. Konflikt w Timorze Wschodnim. Organy śledczo sądowe i
komisje.Trybunał Praw Człowieka Ad Hoc dla Timoru Wschodniego

Spotkanie 14. Konflikt w Iraku. Iracki Specjalny Trybunał. Iracki Wysoki Sąd Karny

Spotkanie 15. Więzienie w Guantanamo. Spór prawny wokół polityki USA w
stosunku do zatrzymanych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, projekt
Na ocenę z przedmiotu prawa człowieka w konfliktach zbrojnych
składa się wynik testu sprawdzającego (pytania testowe
zamknięte) oraz ocena z projektu zadanego przez prowadzącego
zajecia Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe Półwyspu Bałkańskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cd559fb441cb.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką regionu Bałkanów – najbardziej zapalnego regionu
w Europie, na terytorium którego pozostaje wiele kwestii otwartych, które uniemożliwiają stabilizację na tamtym
obszarze. W problem stabilizacji i bezpieczeństwa zaangażowane są zarówno wojskowe siły europejskie, jak
i polityka struktur unijnych. Celem przedmiotu jest również przybliżenie konfliktów bałkańskich w XX i XXI w.,
przedstawienie skutków owych konfliktów oraz ukazanie relacji międzynarodowych między bałkańskimi krajami
w chwili obecnej, z uwzględnieniem zakończonych i trwających procesów akcesyjnych do UE

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi
społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych,
które determinują naturę bezpieczeństwa w skali
lokalnej, krajowej i międzynarodowej

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2
Ma wiedzę na temat historycznych i kulturowych
uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa
w wymiarze krajowym i międzynarodowym

SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne

W3
Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach
prawnych, organizacyjnych, etycznych
i organizacyjnych odnoszących się do struktur
i instytucji międzynarodowych

SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi diagnozować i prognozować procesy i zjawiska
w zakresie stosunków międzynarodowych oraz
generować rozwiązania konkretnych problemów w tym
zakresie

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne

U2
Potrafi sformułować pytania badawcze
i zaprezentować wnioski dokonanej analizy w naukach
o polityce w zakresie stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności w świetle dostępnych informacji,
obserwowanych zjawisk i na podstawie nowych
sytuacji

SMI_K1_K01 zaliczenie pisemne

K2

Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy
trudne z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty
na poglądy innych, a także przygotowany jest
do uczestnictwa w projektach i organizacjach
społecznych w zakresie współczesnych aspektów
bezpieczeństwa

SMI_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 9

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

● przedstawienie analogii polityki wielkich mocarstw na początku XX i XXI w.
wobec Półwyspu Bałkańskiego i trwałości podziału wpływów wypracowanego
ponad wiek temu;
● problem konfliktów narodowych w momencie upadku tzw. bloku wschodniego,
co doprowadziło do rozpadu państw wielonarodowych i wybuchu wojen na
obszarze Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii;
● próby wypracowania wspólnej polityki europejskiej dla Bałkanów w latach 90.
XX w.;
● międzynarodowe misje wojskowe i policyjne na obszarze Bałkanów Zachodnich;
● aktywność dyplomacji międzynarodowej w kryzysach regionu bałkańskiego w
ostatniej dekadzie XX w. i w XXI w.
● budowa relacji wzajemnych między państwami byłej Jugosławii w warunkach
pokonfliktowych;
● europejska polityka regionalna u progu XXI w.; rozszerzanie akcesji unijnej i
dążenie do dominacji UE na Bałkanach;
● obecność Rosji na Bałkanach i jej wpływy polityczne oraz gospodarcze;

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe, Wykład

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne

Zaliczenie przedmiotu odbywa się jednostopniowo: Egzamin obejmujący
całość treści merytorycznych modułu, na który składają się: - treści
przekazywane podczas wykładu; - wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania. Egzamin ma formę pisemną, testową (test
mieszany: wyboru i uzupełnień), trwa 45 minut.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii powszechnej XX w., transformacji politycznych w Europie wiadomości z zakresu historii XX w., zwłaszcza
od lat 80. XX w.; umiejętności powiązania ze sobą wydarzeń i faktów z lat 80. i 90. XX w. głównie w Europie oraz ich
powiązania z polityka ogólnoświatową
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Analiza polityki zagranicznej – aspekty teoretyczne i praktyczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cd559fb67e7d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest wprowadzenie studentów do subdyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych określanej
nazwą analiza polityki zagranicznej (ang. Foreign Policy Analysis, FPA). Kurs zaprojektowano w ten sposób, aby
po dwóch zajęciach wprowadzających każdym kolejnym zajęciom towarzyszył tekst dotyczący konkretnej teorii
oraz tekst dotyczący konkretnego studium przypadku zastosowania danej teorii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe zagadnienia z zakresu analizy polityki
zagranicznej SMI_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2 podstawowe informacje nt. ewolucji analizy polityki
zagranicznej oraz jej poszczególnych aktorów SMI_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W3 procesy polityczne, które determinują funkcjonowanie
polityki zagranicznej SMI_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować i prognozować wydarzenia i procesy
w zakresie polityki zagranicznej SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2 wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować
i syntetyzować SMI_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U3 prezentować poglądy w obszarze analizy polityki
zagranicznej SMI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny zgłaszanych postulatów w zakresie
polityki zagranicznej w debacie publicznej SMI_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie raportu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia rozwoju analizy polityki zagranicznej (FPA); model racjonalnego
podejmowania decyzji i jego krytyka; psychologia polityczna a podejmowanie
decyzji; decydowanie na poziomie instytucji państwowych; decydowanie z
udziałem czynników społecznych; behawioralne teorie stosunków
międzynarodowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności w trakcie zajęć oraz
zespołowo przygotowanego raportu analitycznego na wskazany przez
prowadzącego problem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach ma charakter obowiązkowy.
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Asia-Pacific in World Politics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cd559fb89fce.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
This is an introductory course aiming at providing students with basic knowledge of the international relations of
Asia and the Pacific, including theoretical background, determinants of the problem: introduction to geography,
demography, socio-cultural, economic and strategic situation of the region. The role of the PRC, Japan, Korean
Peninsula, Southeast Asia and the United States, as well as regional organizations will be discussed.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 basic issues of international relations in the Asia-
Pacific region, as well as their theoretical background

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05 egzamin pisemny

W2 IR participants and current events in the Asia-Pacific
Region

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny

W3 political, social and economic processes determining
international relations in the region

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 do basic research, critically analyze and synthesize
information

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 egzamin pisemny

U2 discuss regional issues based on research SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06 egzamin pisemny

U3 present knowledge based opinions, exchange them,
defend his thesis during discussion

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 debate his opinions during classes understanding
differences in worldviews SMI_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

This is an introductory course aiming at providing students with basic knowledge
of the international relations of Asia and the Pacific, including theoretical
background, determinants of the problem: introduction to geography,
demography, socio-cultural, economic and strategic situation of the region. The
role of the PRC, Japan, Korean Peninsula, Southeast Asia and the United States, as
well as regional organizations will be discussed (content of the course is divided
into lectures and readings for students).

1. Theoretical background.

2. Overview of the history of the region.

3. Political systems in the Asia-Pacific.

4. Geography and geopolitics of the region.

5. Demography of the Asia-Pacific.

6. Socio-cultural characteristic of the region.

7. Religions of the Asia-Pacific.

8. Economic situation in the Asia-Pacific.

9. Regional economic integration.

10. Outline of the strategic situation.

11. The People’s Republic of China – a rising power of the region.

12. Role of Japan in regional policy since 1945.

13. Korean Peninsula – rising threat and chances for unification.

14. United States as crucial factor of regional interactions.

15. Secondary powers of the region – India, European Union, Australia and Russia.

16. Regional organizations 1 (APEC, ASEAN, APT, EAS, ARF, ASEM, SAARC, SCO).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Active participation in classes and written exam (lectures' and readings'
based). Students who cannot participate in classes will be asked to
prepare an extra essay (ca. 20 000 characters, topic must be agreed with
the lecturer in advance).



Sylabusy 141 / 318

Inicjatywy i projekty transgraniczne w Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Integracja europejska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIIES.180.5cd55a02db2fa.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Uczestnictwo w kursie umożliwi studentowi dobrą
orientację w kierunkach rozwoju Europy w aspekcie
instytucjonalnym, infrastrukturalnych, społecznym
i kulturalnym.

SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Ukazać bogactwo podejmowanych w państwach Unii
Europejskiej i innych państwach europejskich inicjatyw
i realizowanych projektów transgranicznych

SMI_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 aktywności w przetrzeni europejskiej. SMI_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Co spaja Europę? Dzięki czemu możemy mówić, że jest zintegrowana i dalej tą
integrację na wielu płaszczyznach pogłębia? Dzieje się li to tylko dzięki projektom
infrastrukturalnym, łączącym siecią energetyczną lub koleją różne regiony?
W trakcie kursu poddamy analizie różnorodne projekty i inicjatywy
ponadnarodowe, rządowe i pozarządowe scalające społeczeństwa europejskie,
poszczególne regiony oraz państwa europejskie. Uwzględniać będziemy m.in.
aktorów uczestniczących w działaniach, ich motywacje, aksjologię poszczególnych
projektów i inicjatyw, wymogi formalne, zasięg i ich oddziaływanie na
społeczeństwa europejskie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne
- udział w min. 60% zajęć - regularne przygotowywanie się do zajęć
poprzez czytanie tekstów i wykonywanie zadań - aktywne uczestnictwo w
dyskusjach - Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin
sprawdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd559fc0e33b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z tematyką związana ze studiami strategicznymi dotyczącymi stosunków
międzynarodowych w wymiarze ogólnym, regionalnym i lokalnym, z uwzględnieniem sfery politycznej oraz
społeczno - ekonomicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Posiada podstawową wiedzę o teoretycznych
podstawach studiów nad geostrategią

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W06 zaliczenie pisemne
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W2
Posiada wiedzę na temat norm i reguł organizacyjnych
kształtujących współczesne uwarunkowania
geostrategiczne

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3 Posiada wiedzę o środkach i instrumentach
geostrategii

SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk geostrategicznych

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne

U2
Ma umiejętność analizowania przyczyn i przebiegu
procesów i wydarzeń międzynarodowych
na płaszczyźnie geostrategicznej

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Geopolityka a geostrategia W1

2. Geopolityka krytyczna/geopolityka wywrotowa/geopolityka
akademicka/geopolityka tradycyjna W1

3. Typologia i wyznaczniki hierarchii państw – Saul Cohen W1, W2

4. Obszary geopolityczne – rdzenie, stolice, ekumenia, efektywne terytoria narodowe
i regionalne, obszary niedostosowane W2, W3

5. Struktury geopolityczne – pasy wstrząsów/strefy zgniotu W2, W3

6. Uwarunkowania geostrategiczne – położenie, klimat, rozmiar W2, W3

7.
Regiony i regionalizacja w stosunkach międzynarodowych; Mechanizmy
powstawania regionów – mechanizmy regionalizacji – Nye, Mattli, Katzenstein,
Duina

W2, W3



Sylabusy 145 / 318

8. Granice i pogranicza w stosunkach międzynarodowych;Rola i wymiary granic/
granice jako przyczyny konfliktów W2, W3

9. Relacje centrum – peryferie – Stein Rokkan;Kontrola zasobów a geostrategia W2, W3

10. Zmiana demograficzna i bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych -
składniki W2, W3

11. Zmiana demograficzna i bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych –
poziomy i uczestnicy konfliktów W2, W3

12.
Regiony wrażliwe geopolitycznie – Kaukaz Południowy (Euroasian Continental
Rim), Azja Południowo-Wschodnia (South Asia Realm), Ameryka Południowa
(South America Southern Core), Europa Środkowowschodnia

U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie: kolokwium końcowego
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:
– treści przekazywane podczas wykładów, – wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania literatury obowiązkowej oraz
tekstów i analiz internetowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość głównych kategorii pojęciowych geografii politycznej i geopolityki
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Międzynarodowe stosunki militarne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.180.5cd5596d3a806.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Posiada wiedzę o środkach i instrumentach stosunków
wojskowych oraz sposobach ich wykorzystania
we współczesnych stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2
Posiada wiedzę na temat instytucji i struktur, a także
norm i reguł organizacyjnych kształtujących
współczesne międzynarodowe stosunki militarne

SMI_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk związanych z militarnymi
aspektami stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U2 Ma umiejętność analizowania ról i zachowań aktorów
narodowych i międzynarodowych SMI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U3
Posiada podstawową umiejętność rozumienia
i analizowania mechanizmów interwencji, reagowania
kryzysowego i stabilizacji w wymiarze
międzynarodowym

SMI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy
i umiejętności w zakresie międzynarodowych
stosunków militarnych do działania w zespole
i uczestniczenia w procesach decyzyjnych,
przewidując skutki tych decyzji

SMI_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2
Potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności dotyczące międzynarodowego wymiaru
stosunków wojskowych w dalszych etapach
kształcenia

SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miejsce stosunków militarnych w obszarze stosunków międzynarodowych:
problematyka siły i przemocy w stosunkach międzynarodowych; umiejscowienie
międzynarodowych stosunków militarnych w kontekście pokrewnych dyscyplin i
subdyscyplin (studia strategiczne, nauka o stosunkach międzynarodowych, nauki
o wojskowości)

W1, U2, K1

2.
Mechanizmy, metody i formy stosunków wojskowych: Podmioty
międzynarodowych stosunków militarnych; formy międzynarodowych stosunków
militarnych; metody stosowane przez państwa i organizacje w stosunkach
militarnych; mechanizmy międzynarodowych stosunków militarnych

W1, U3, K2
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3.
Ewolucja współpracy wojskowej na tle głównych konfliktów i sporów XX i XXI
wieku: Liga Narodów jako prekursor zbiorowego systemu bezpieczeństwa;
powszechny system bezpieczeństwa w ramach ONZ; ewolucja ONZ po zimnej
wojnie

W1, U2, K1

4.
Regionalny i globalny wymiar międzynarodowych stosunków militarnych: Globalny
wymiar międzynarodowych stosunków militarnych; regionalny wymiar
międzynarodowych stosunków militarnych; relacje między globalnym a
regionalnym wymiarem międzynarodowych stosunków militarnych

W2, U2, K1

5.
Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków militarnych: tworzenie
organizacji bezpieczeństwa regionalnego po II wojnie światowej; charakterystyka
działalności paktów polityczno-wojskowych (ANZUS, SEATO, CENTO, NATO, UE);
Rola i zasady działania NATO i UE w okresie pozimnowojennym

W1, U1, K1

6.
Mechanizmy interwencji, reagowania kryzysowego i stabilizacji: Typologia działań
interwencyjnych, kryzysowych i stabilizacyjnych; typologia i przykłady operacji
pokojowych ONZ; zasady prowadzenia operacji pokojowych ONZ; operacje
pokojowe UE i ich przykłady

W2, U2, K1

7. Dyplomacja i protokół wojskowy: Formy dyplomacji wojskowej; rodzaje misji
wojskowych; zadania attaché obrony W1, U2, K1

8. Zarządzanie informacją: model zarządzania informacją; zarządzanie informacją w
NATO; cyberbezpieczeństwo W2, U2, K1

9. Wyścig zbrojeń; definicja wyścigu zbrojeń; czynniki stymulujące wyścig zbrojeń;
dynamika wyścigu zbrojeń na przykładzie broni nuklearnej W1, U1, K1

10. Proliferacja broni masowego zniszczenia: problem proliferacji BMZ; ograniczenia
proliferacji broni chemicznej i biologicznej W1, U2, K1

11.
Proces rozbrojeniowy w epoce pozimnowojennej: definicja rozbrojenia;
podstawowe pojęcia w ramach kontroli zbrojeń; podstawowe porozumienia
rozbrojeniowe epoki pozimnowojennej (proces START; traktat CFE i konferencje
przeglądowe; układ INF; inicjatywy nieformalne)

W1, U1, K1

12.

Wojskowe środki budowy zaufania – definicja środków budowy zaufania i
bezpieczeństwa; rodzaje i formy środków budowy zaufania i bezpieczeństwa; trzy
filary systemu środków budowy zaufania i bezpieczeństwa (proces KBWE/OBWE i
Dokument Wiedeński; rozbudowany system weryfikacji i kontroli na podstawie
postanowień Traktatu CFE; Traktat o otwartych przestworzach)

W2, U2, K1

13.

Międzynarodowy handel bronią i transfer technologii wojskowych: definicja handlu
bronią; czynniki stymulujące międzynarodowy handel bronią; wielkość i
geograficzny rozkład wydatków na zbrojenia; statystyki międzynarodowego
handlu bronią; ograniczenia i regulacje międzynarodowego handlu bronią i
transferu technologii wojskowych)

W1, U2, K1

14.
Wyzwania w dziedzinie międzynarodowych stosunków militarnych w XXI wieku:
problem instytucjonalizacji współpracy wojskowej; rosnąca rola aktorów
pozapaństwowych; zagrożenie terroryzmem międzynarodowym; prywatyzacja
współpracy militarnej w stosunkach międzynarodowych

W1, U1, K2

15.

Perspektywy w dziedzinie międzynarodowych stosunków militarnych w XXI wieku:
ewolucja norm współżycia międzynarodowego; instytucjonalizacja współpracy
wojskowej; rosnąca rola aktorów pozapaństwowych; zagrożenie terroryzmem
międzynarodowym; prywatyzacja współpracy militarnej, sposoby i narzędzia
reagowania i stabilizowania sytuacji konfliktowych w stosunkach
międzynarodowych

W1, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

Zaliczenie obejmuje całość treści merytorycznych przedmiotu, na które
składają się: treści przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania literatury przedmiotu
(obowiązkowej i dodatkowej). Wymogiem dopuszczenia do zaliczenia jest
wysoka frekwencja i wykonanie prezentacji multimedialnej. Zaliczenie
składa się z pisemnego testu odpowiedzi na pytania otwarte, równych co
do punktacji.
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Prawo dyplomatyczne i konsularne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.180.5cac67cc175ad.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
zaznajomienie studentów z podstawowymi instytucjami z prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz zasadami
funkcjonowania dyplomacji dwustronnej wielostronnej, przedstawienie funkcji konsularnych w konwencjach
wielostronnych i dwustronnych oraz w aktach prawa wewnętrznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 151 / 318

W1

instytucje prawa dyplomatycznego i konsularnego -
ich funkcjonowanie w praktyce, źródła
w międzynarodowym prawie zwyczajowym
i traktowym oraz krajowym, podstawowe orzecznictwo
sądów międzynarodowych i krajowych w tej dziedzinie

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

dokonywać samodzielnej analizy aktów normatywnych
z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego,
rozwiązywać sytuacje sporne związane z praktycznym
aspektem stosowania prawa dyplomatycznego
i konsularnego, przygotować samodzielnie projekt
pisma urzędowego i aktu normatywnego z tego
zakresu

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

udzielania podstawowych porad praktycznych
z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego,
przystąpienia do egzaminu wstępnego kwalifikującego
na aplikację dyplomatyczno-konsularną, odbycia
studenckiej praktyki zawodowej w placówkach
zagranicznych RP, MSZ, MS oraz
w przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K03 kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Pojęcie, rozwój historyczny stosunków dyplomatycznych i konsularnych
2.Źródła i kodyfikacja prawa dyplomatycznego i konsularnego
3.Organa wewnętrzne i zewnętrzne państw w stosunkach międzynarodowych
4.Ustanawianie stosunków dyplomatycznych
5. Ustanawianie stosunków konsularnych
6. Funkcje dyplomatyczne
7.Przywileje i immunitety dyplomatyczne
8.Funkcje konsularne
9. Przywileje i immunitety konsularne
10.Misje specjalne
11.Prawo dyplomatyczne organizacji międzynarodowych
12 Korespondencja dyplomatyczna

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, kazus egzamin polegający na rozwiązaniu kazusu oraz samodzielnej
analizie wybranych artykułów z dwustronnej konwencji konsularnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowe informacje z prawa międzynarodowego publicznego oraz z międzynarodowych stosunków politycznych
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Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cc03454a3f20.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej obszaru międzynarodowych stosunków
gospodarczych, w tym kwestii historycznych dotyczących rozwoju gospodarki światowej po 1945 roku,
teoretycznych ujęć w ekonomii międzynarodowej, międzynarodowych stosunków handlowych, walutowych,
finansowych oraz podstawowych międzynarodowych instytucji gospodarczych. Dodatkowo omówione będą
kwestie integracji regionalnej, korporacji transnarodowych oraz rozwoju międzynarodowego. Studenci zdobędą
umiejętności pozyskiwania i analizy danych. Zagadnienia zostały podzielone pomiędzy wykład i ćwiczenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
istotę i swoistość międzynarodowych stosunków
gospodarczych jako części stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W2
główne podejścia w badaniu międzynarodowych
stosunków gospodarczych i potrafi wymienić
podstawowe różnice między nimi

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W3
ewolucję gospodarki światowej, w szczególności
procesów globalizacji oraz współczesnych przemian
w układzie sił w gospodarce światowej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 docierać do danych statystycznych, historycznych
i współczesnych, i je właściwie interpretować

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U2
docierać i korzystać z publikacji w prasie
i czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych,
niezbędnych dla śledzenia zachodzących współcześnie
zmian

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U3
w ramach prowadzonych dyskusji przedstawiać
poglądy na wybrane tematy dotyczące
międzynarodowych stosunków gospodarczych

SMI_K1_U04, SMI_K1_U06 zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

we współdziałaniu z grupą opracowywać analizy
wybranych zjawisk i procesów mających miejsce
współcześnie w międzynarodowych stosunkach
gospodarczych w ich odniesieniu do bieżących zmian
w społeczeństwie

SMI_K1_K01, SMI_K1_K02 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie referatu 20

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

WYKŁAD:

1. Wprowadzenie do gospodarki światowej i podstawowe pojęcia.

2. Rozwój gospodarki światowej do XXI wieku.

3. Teorie MSG (merkantylizm, liberalizm, strukturalizm, teorie krytyczne).

4. Teorie handlu międzynarodowego.

5. Międzynarodowe struktury produkcji i handlu.

6. Międzynarodowe organizacje gospodarcze.

7. Międzynarodowe struktury finansowe i kryzysy finansowe.

8. Teoretyczne aspekty integracji gospodarczej.

9. Regionalna integracja gospodarcza, regionalne ugrupowania gospodarcze w świecie.

10. Rola GATT i WTO dla liberalizacji handlu (symulacja).

ĆWICZENIA:

Plan zajęć

1. Współczesna gospodarka światowa

- tekst: Współczesna gospodarka światowa - istota i struktura, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 1, ss. 17-38),

- warsztat: źródła danych makroekonomicznych (wyszukiwanie informacji i ich graficzna prezentacja ).

2. Międzynarodowy handel towarami i usługami

- tekst: Międzynarodowy handel towarowy, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 2, ss. 39-68).

- tekst: Międzynarodowy handel usługami, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 4, ss. 84-93).

- warsztat cd.: źródła danych makroekonomicznych (wyszukiwanie informacji i ich graficzna prezentacja ).

3. Polityka handlowa: cło oraz pozostałe narzędzia polityki handlowej

- tekst: Cło, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 8, ss. 167-189

- referat 1: na podstawie Bariery pozataryfowe, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 9, ss. 189-215) oraz Narzędzia polityki handlowej, [w:]
Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice (rozdz. 8, ss. 269-306)

4. Wolny handel a protekcjonizm – debata

- tekst: Ekonomia polityczna i polityka handlowa , [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice (rozdz. 9, ss. 307-362)

- tekst: Wolny handel a protekcjonizm, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 10, ss. 217-235).

- referat 2: bloki handlowe na świecie i kontrowersje związane z umowami o wolnym handlu: CETA, TTIP, TPP – system sądów inwestycyjnych ISDS/ICS, bariery pozataryfowe NTBs
(źródła we własnym zakresie)

5. Dochód narodowy / bilans płatniczy

- tekst: Rachunki dochodu narodowego - bilans płatniczy, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 12, ss. 3-44).

- tekst: Bilans płatniczy i problem jego równowagi, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 13, ss. 242-259).

- referat 3: Analiza bilansu płatniczego Polski – przedstawienie, struktura, wnioski, konsekwencje, problemy (źródła we własnym zakresie)

6. Kurs walutowy i rynek walutowy

- tekst: Kurs walutowy i międzynarodowy rynek walutowy, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 11, ss. 199-212).

- tekst: Automatyczny mechanizm dostosowawczy oraz Polityka dostosowawcza, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 14 i 15, ss. 314-360).

- referat 4: na podstawie Kursy walutowe i rynek walutowy, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 13, ss. 45-86) oraz Pieniądz, stopy procentowe i
kursy walutowe, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 14, ss. 87-124) .

7. Międzynarodowy system walutowy

- tekst: Przeobrażenia współczesnego międzynarodowego systemu walutowego, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 12, ss.
213-241).

- referat 5: na podstawie Międzynarodowy system walutowy 1870-1973, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 18, ss. 299-340) oraz Polityka
makroekonomiczna i jej koordynacja w warunkach płynnych kursów walutowych, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 19, ss. 341-382)

8. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

- tekst: Międzynarodowe przepływy czynników kapitałowe, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 7, ss. 131-154).

- tekst: Migracja zasobów pracy w skali międzynarodowej, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 8, ss. 155-173).

- referat 6: World Investment Report 2017. Investment and the Digital Economy, New York-Geneva, UNCTAD 2017 – rozdz. IV (Investment and the Digital Economy str. 155-214)

- referat 7: Sovereign Wealth Funds, nowi gracze na rynkach światowych (źródła we własnym zakresie).

9. Integracja gospodarcza.

- tekst: Międzynarodowa integracja gospodarcza i jej znaczenie dla gospodarki światowej, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz.
15, ss. 277-296).

- referat 8: NAFTA, APEC, pozostałe ugrupowania gospodarcze na świecie

- referat 9: EURO (wspólna waluta )

10. Kryzysy finansowe.

- tekst: Kryzysy walutowe i finansowe w gospodarce światowej, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 14, ss. 260-276)

- tekst : Globalny rynek kapitałowy: działanie i problemy polityki[w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 21, ss. 421-464)

- do przygotowania we własnym zakresie materiały (artykuł prasowy) dotyczący kryzysu zadłużeniowego w UE (kryzys w strefie euro, zarządzanie kryzysem, zadłużenie państwa )

11. Państwa rozwijające się (problemy wzrostu gospodarczego).

- tekst: Kraje rozwijające się: wzrost, kryzys, reformy, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 22, ss. 465-516)

- referat 10: przykłady sukcesów gospodarczych w wybranych państwach świata (materiały i przykłady we własnym zakresie )

12. Globalizacja gospodarcza.

- tekst: Globalizacja we współczesnej gospodarce światowej i jej skutki, [w:] Międzynarodowe stosunku gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 16, ss. 297-310 )

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
projekt

OCENA KOŃCOWA JEST SUMĄ OCEN Z WYKŁADU, ĆWICZEŃ ORAZ
SYMULACJI WTO 1. EGZAMIN PISEMNY –w oparciu o materiał z
wykładów oraz podręczników obowiązkowych – do zdobycia 60
punktów (5 pytań otwartych, 12 punktów za pytanie) 2. SYMULACJA
WTO – do zdobycia 15 punktów (10 punktów za przygotowanie w
formie pisemnej stanowiska negocjacyjnego, 5 punktów za aktywny
udział w symulacji)

ćwiczenia zaliczenie ustne,
projekt, prezentacja

3. ĆWICZENIA: - punktów do zdobycia: 25 pkt, - obecność punkty: po
0,5 pkt - aktywność / dyskusja: od 0 pkt / 0,5 pkt / 1,0 pkt, - brak
przeczytanego tekstu na zajęcia: - 1,0 pkt, - referat: 0 pkt do 8,0 pkt
(do wygłoszenia na zajęciach ok. 25-30 min., max. 10 stron tekstu –
1800 znaków na stronę), do referatu zgłaszają się max. dwie osoby -
referat umieszczony na skrzynce e-mail dzień przed zajęciami, referat
po terminie (-1,0 pkt) - referat oddawany w formie pisemnej (plik w
formacie .doc, .docx, .rtf, .odt) do przesłania na skrzynkę e-mail,
schemat referatu: imię i nazwisko, rok i kierunek, tytuł, bibliografia,
treść - ocenie w referacie podlega: merytoryczny wybór
tekstu/tekstów, objętość i skala trudności wybranego tekstu/tekstów,
forma przedstawienia (prezentacja, interakcja z grupą, styl prezentacji
materiału, zaangażowanie, ilość i trafność przekazanej treści podczas
referatu), jakość referatu w formie pisemnej - zajęcia: dyskusja nad
tekstem (50-60 min), wygłoszenie referatu (max. 30 min)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Negocjacje i umowy międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.180.5cd559fc3a612.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Ma wiedzę na temat uczestników i podmiotów
stosunków międzynarodowych , zna zakres praw
wynikających z podmiotowości

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
projekt

W2
Ma wiedzę na temat systemów normatywnych
i podstawowych elementów porządku
międzynarodowego , które mają znaczący wpływ
na kształt stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
projekt
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W3
Rozumie specyfikę prawa międzynarodowego
publicznego, zna rolę umów międzynarodowych jako
źródła prawa międzynarodowego oraz instrumentu
polityki

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować
i przedstawić publicznie rozwiązanie wybranego
problemu dotyczącego konfliktu interesu z dziedziny
stosunków międzynarodowych przy zastosowaniu
metody negocjacyjnej

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

egzamin pisemny,
projekt

U2 Potrafi myśleć w sposób twórczy, organizować grupę
negocjacyjną i nią kierować

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji zarówno
w relacjach międzygrupowych jak
i międzyjednostkowych.

SMI_K1_K02, SMI_K1_K04 egzamin pisemny,
projekt

K2
Posiada umiejętność rozwiązywania sytuacji
konfliktowych w relacjach międzygrupowych
i międzyjednostkowych.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Treści wykładu oraz ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

Pojęcie, istota, budowa i ogólna charakterystyka umów międzynarodowych

Rozwój prawa traktatów

Rodzaje umów międzynarodowych

Zawieranie i wejście w życie umów międzynarodowych Charakterystyka organów

kompetentnych do zawierania umów międzynarodowych

Omówienie technik negocjacyjnych

Zasady i style negocjacji

Cechy dobrego negocjatora

Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów

Warunki konieczne do podjęcia negocjacji

Fazy negocjacji

Taktyki negocjacyjne

Zasady skutecznego słuchania i mówienia

Sytuacje konfliktowe w negocjacjach i sposoby ich rozwiązywania

Teoria gier w negocjacjach

Tryb zawierania umów międzynarodowych oraz odniesienie do polskiej praktyki

Stosowanie i interpretacja umów międzynarodowych

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie umowy międzynarodowej

Stosowanie umów w porządku międzynarodowym i krajowym

Sukcesja państw w odniesieniu do umów międzynarodowych

Rozstrzyganie sporów dotyczących umów międzynarodowych

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Pytania otwarte (trzy otwarte pytania na 30 minut. Warunkiem zaliczenia
jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na ponad połowę pytań).

ćwiczenia projekt Aktywny udział w zajęciach w grach symulacyjnych oceniany
każdorazowo.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Instytucje Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd559fc65c10.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem prowadzonych zajęć jest pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat zasad funkcjonowania instytucji
i organów Unii Europejskiej, ich struktury, składu, trybu powoływania i odwoływania, kompetencji, a także
procedur podejmowania decyzji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Zna i rozumie tematykę dotyczącą uczestników
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2
Zna i rozumie problematykę systemów normatywnych
i wartościujących mających wpływ na kształt
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3 Zna i rozumie podstawy systemu prawnego Unii
Europejskiej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu
stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

Korzystać z umiejętności językowych,
uwzględniających terminologię dotyczącą stosunków
międzynarodowych, zgodnie z wymogami określonymi
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

SMI_K1_U06 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3
Przygotować proste prace pisemne i wystąpienia ustne
dotyczące problematyki stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do prezentowania poglądów związanych
z problematyką stosunków międzynarodowych
w ramach prowadzonych dyskusji

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do egzaminu 35

przygotowanie do zajęć 9

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Katalog instytucji i organów UE oraz ich charakter prawny (art. 13 ust. 1, 4 TUE).
Zasady określające system instytucjonalny: zasada równowagi instytucjonalnej
(art. 13 ust. 2 TUE), zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej (art. 13
ust. 2 TUE), zasad autonomii kompetencyjnej (art. 13 ust. 2 TUE), zasada ram
instytucjonalnych (art. 13 ust. 1 TUE). Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

W1, W2, W3, U1, U3, K1

2. Parlament Europejski – struktura, skład, kompetencje i podejmowanie decyzji W1, W2, W3, U2, U3, K1

3. Komisja Europejska - struktura, skład, kompetencje i podejmowanie decyzji W1, W2, W3, U1, U3, K1

4. Rada Europejska – skład, kompetencje i podejmowanie decyzji W1, W2, W3, U1, U3, K1

5. Rada Unii Europejskiej - struktura, skład, kompetencje i podejmowanie decyzji W1, W2, W3, U1, U3, K1

6. Trybunał Sprawiedliwości UE, Sąd, Sąd do spraw Służby Publicznej – struktura,
skład i kompetencje W1, W2, W3, U1, U3, K1

7. Trybunał Obrachunkowy – struktura, skład i kompetencje W1, W2, W3, U1, U3, K1

8. Komitet Ekonomiczno-Społeczny – struktura, skład i kompetencje. Komitet
Regionów – struktura, skład i kompetencje W1, W3, U1, U3, K1

9. Instytucje i organy Unii Gospodarczej i Walutowej – struktura, skład, kompetencje i
podejmowanie decyzji W1, W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin testowy, pytania testowe jednokrotnego wyboru, pytania
testowe otwarte

ćwiczenia zaliczenie pisemne

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie: -
dwóch krótkich kolokwiów, trwających 10 minut, obejmujących treści z
jednych ćwiczeń wstecz lub materiału do bieżących ćwiczeń. Kolokwia
mają formę testów wyboru z pytaniami zamkniętymi. - jednego kolokwium
końcowego, trwającego 45 min. odbywającego się na ostatnich zajęciach
w semestrze, obejmującego całość materiału omawianego na
ćwiczeniach. Kolokwium ma formę testu wyboru z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi. - Obecność na min. 13 z 15 zajęć oraz aktywność podczas
zajęć w postaci dyskusji i prezentacji materiału omawianego na zajęciach.
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Demografia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd425dc03b86.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami i skutkami procesów demograficznych
zachodzących w skali lokalnej i międzynarodowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna przedmiot badania demografii i rozumie
jej specyfikę na tle pozostałych nauk społecznych SMI_K1_W01 egzamin pisemny
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W2 Student zna główne teorie ludnościowe SMI_K1_W05 egzamin pisemny

W3
Student zna główne źródła informacji i metody analizy
demograficznej społeczeństwa oraz zasady tworzenia
prognoz demograficznych

SMI_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student analizuje główne zmiany, jakie zaszły w liczbie
i rozmieszczeniu ludności świata na przestrzeni
dziejów oraz podaje ich przyczyny i skutki

SMI_K1_U03 egzamin pisemny

U2 Student wskazuje główne problemy demograficzne
Polski i ocenia stosowane środki przeciwdziałania im SMI_K1_U04 egzamin pisemny

U3
Na podstawie posiadanej wiedzy student identyfikuje
główne problemy demograficzne wybranego państwa
i ocenia ich wpływ na stosunki międzynarodowe

SMI_K1_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do dalszego uzupełniania wiedzy
oraz doskonalenia umiejętności formułowania
i analizowania problemów badawczych z zakresu
demografii

SMI_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

rozwiązywanie zadań problemowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Demografia, jako nauka - wykład wprowadzający; Historyczne i współczesne
teorie demograficzne; Źródła informacji demograficznej; Metody analizy
demograficznej; Ruch naturalny ludności. Miary reprodukcji; Ruch wędrówkowy
ludności; Liczba i rozmieszczenie ludności świata; Analiza struktury ludności
według płci, wieku, stanu cywilnego i cech społeczno-zawodowych; Polityka
ludnościowa: założenia, instrumenty i skutki; Prognozy demograficzne; Problemy
demograficzne współczesnego świata

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin składa się z dwóch części: • część teoretyczna (pytania
zamknięte i otwarte) • część praktyczna (zadania)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Technologia informacyjna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5ca7569852678.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z gotowymi produktami informatycznymi z jednoczesnym
nabywaniem wiedzy oraz umiejętności posługiwania się nimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma ogólną wiedzę nt.: technologii informacyjnej. SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2 zna obszary zastosowań praktycznych współczesnej
technologii informacyjnej. SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę,

projekt

W3 zna programy użytkowe przydatne w pracy zgodnej
z kierunkiem studiów. SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę,

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi właściwie wybierać i wykorzystać narzędzia
technologii informacyjnej celem przygotowania prac
w ramach studiowanego kierunku.

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt

U2
potrafi właściwie wybierać i wykorzystać narzędzia
technologii informacyjnej do opracowania wyników
badań.

SMI_K1_U01, SMI_K1_U02 zaliczenie na ocenę,
projekt

U3
potrafi funkcjonować we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym efektywnie stosując
środki i narzędzia technologii informacyjnej do analizy,
przetwarzania i prezentowania informacji.

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego samokształcenia, poznawania nowoczesnych
rozwiązań z zakresu zastosowań technologii
informacyjnej.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie projektu 10

przygotowanie raportu 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 169 / 318

1.

1.Usługi w sieciach informatycznych/Internet
Korzystanie z zasobów sieciowych, wyszukiwanie informacji w Internecie.
2.Oprogramowanie użytkowe - przetwarzanie tekstu (MS Word), arkusz
kalkulacyjny (MS Excel),grafika prezentacyjna/menadżerska (MS Power Point)
a. edytowanie dokumentu, formatowanie tekstu, prezentowanie informacji w
tabelach i kolumnach, dołączanie grafiki do tekstu, tworzenie konspektów, spisy
bibliograficzne, korespondencja seryjna, dostosowywanie interfejsu aplikacji do
wymagań użytkownika –pasek narzędzi
b. podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym: zaznaczanie komórek,
przenoszenie, kopiowanie, adresy względne i bezwzględne, przenoszenie danych
z innych programów, import pliku tekstowego; wykonywanie obliczeń na danych -
pisanie formuł, wykorzystanie funkcji standardowych (logicznych, statystycznych,
tekstowych); formatowanie danych; filtrowanie danych; wizualizacja obliczeń przy
użyciu wykresów - formatowanie wykresów
c. pojęcia podstawowe, pojęcie slajdu, kreator zawartości, szablon, pusta
prezentacja, pokaz slajdów, etap u tworzenie pokazu slajdów, wprowadzanie
automatycznego czasu odtwarzania slajdów, wstawianie obrazków, animacji, oraz
muzyki czy plików filmowych jako tła prezentacji.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, projekt Wykonanie projektu przy pomocy dostępnych narzędzi
technologii informacyjnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy technologii z zakresu szkoły średniej. W semestrze dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecności.
Nieobecność na większej liczbie zajęć niż połowa powoduje automatyczne niezaliczenie kursu.
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Protokół dyplomatyczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd42cd1a229b.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
zapoznanie studentów z podstawowymi elementami tzw. proceduralnego/ formalnego aspektu stosunków
dyplomatycznych i konsularnych a także w zakresie uczestnictwa w sensu largo międzynarodowych kontaktach
profesjonalnych,

C2 przekazanie wiedzy z zakresu korespondencji w stosunkach międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
pojęcie protokołu dyplomatycznego i jego zadania,
podstawowe zasady etykiety i savoir-vivre'u,
zorganizować oficjalną ceremonię charakterze
publicznym, zasady korespondencji urzędowej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
kazus, raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1

prowadzić oficjalną korespondencję w kraju
i stosunkach międzynarodowych, przygotować
program oficjalnej wizyty, przygotować projekty
wystąpień oficjalnych, zorganizować profesjonalna
konferencję krajową i międzynarodową, zastosować
się do reguł zachowania stosownie do klasycznych
zasad protokołu dyplomatycznego

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia pracy przy organizacji oficjalnych spotkań
międzynarodowych, sporządzania stosownych pism
i prowadzenia korespondencji, właściwie się zachować
w odmiennym kulturowo środowisku
międzynarodowym, posiada odpowiednią wiedzę
do przystąpienia do egzaminu na aplikację
dyplomatyczno-konsularną

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie raportu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Protokół dyplomatyczny - pojęcie, zadania, organizacja.
2.Ceremonie oficjalne i państwowe - organizacja i przebieg.
3.Etykieta i zasady savoir-vivre.
4.Zasady precedencji w prawie dyplomatycznym i konsularnym a precedencja w
prawie krajowym wybranych państw.
5.Zasady używania tytułów w korespondencji i w rozmowie oficjalnej.
6. Specyficzne reguły protokołu dyplomatycznego w bilateralnych stosunkach
między państwami i w organizacjach międzynarodowych.
7. Korespondencja w stosunkach dyplomatycznych i konsularnych
8. Korespondencja urzędowa w państwie przyjmującym.
9.Organizacja oficjalnej wizyty.
10. Organizacja oficjalnych rokowań międzynarodowych.
11. Organizacja oficjalnych przyjęć.
12. Zasady doboru ubioru wg. reguł protokołu dyplomatycznego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, kazus, raport rozwiązanie kazusu, aktywne uczestnictwo w zajęciach,
przedstawienie raprtu

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowe wiadomości ze stosunków międzynarodowych politycznych i prawa międzynarodowego publicznego
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Stosunki międzynarodowe w Afryce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd559fc9c35a.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest przybliżenie studentom tematyki stosunków międzynarodowych na kontynencie afrykańskim
od momentu dekolonizacji do czasów współczesnych, z naciskiem na okres postzimnowojenny. Analiza
prowadzona w trakcie konwersatorium będzie obejmować kontekst regionalny oraz szerszy kontekst globalny,
z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Jedną z wiodących
metod dydaktycznych będzie metoda studium przypadku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie najważniejsze problemy
międzynarodowych stosunków politycznych
i gospodarczych w Afryce.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W2
Student rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe
wyzwania stojące przed kontynentem afrykańskim
i ich wpływ na politykę zagraniczną państw regionu.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W3 Student zna i charakteryzuje podstawowe problemy
państw i społeczeństw afrykańskich.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi omówić specyfikę regionalną Afryki
(geograficzną, polityczną, gospodarczą, społeczną,
kulturową).

SMI_K1_U01 zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

U2
Student potrafi przeanalizować zmieniającą się rolę
odgrywaną przez państwa afrykańskie w systemie
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz w globalnej
gospodarce.

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

U3
Student potrafi wykorzystać zdobytą na zajęciach
wiedzę oraz umiejętność samodzielnego wyszukiwania
literatury przy analizie i interpretacji problemów,
z którymi mierzą się państwa afrykańskie.

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego odbioru informacji
medialnych dotyczących stosunków
międzynarodowych w Afryce, jak również
wykorzystania zdobytej w trakcie zajęć wiedzy
w procesie podejmowania decyzji i pracy nad różnego
rodzaju projektami związanymi z zagadnieniami
dotyczącymi współczesnej Afryki.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Dekolonizacja kontynentu afrykańskiego; 2. Kryzysy państwowości i konflikty w
okresie zimnowojennym; 3. Sytuacja polityczna w Afryce po zakończeniu zimnej
wojny; 4. Współpraca państw afrykańskich w ramach regionalnych ugrupowań
integracyjnych; 5. Relacje z byłymi metropoliami kolonialnym oraz mocarstwami
światowymi; 6. Państwa afrykańskie na forum ponadregionalnych organizacji
międzynarodowych; 7. Obecność Chin oraz innych mocarstw wschodzących w
Afryce;
8. Konflikty we współczesnej Afryce, problem dysfunkcyjności państw
afrykańskich; 9. Zagrożenia bezpieczeństwa oraz wojna z terroryzmem; 10.
"Afrykański renesans" a wyzwania stojące przed państwami regionu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metoda tekstu przewodniego

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, aktywność
na zajęciach

Warunkiem zaliczenia modułu jest uczestnictwo w zajęciach
(aktywność) oraz pozytywna ocena z kolokwium końcowego.
Kolokwium ma charakter pisemny (pytania problemowe
otwarte). Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala
ocen.
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Islam w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.180.5cd559fcc08fb.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawowe prawdy wiary islamskiej.
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2 Zna relacje religii do prawa pozytywnego w państwie
islamskim.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3 Zna historię muzułmanów polskich.
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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W4 Zna rolę jaką odgrywa religia w wybranych państwach
muzułmańskich.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W5 Zna najważniejsze nurty ideologiczne
we współczesnym islamie.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi posługiwać się pojęciami: demokracja islamska,
rewolucja islamska, socjalizm islamski,
fundamentalizm islamski.

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U2 Potrafi zanalizować problem, jakim jest koncepcja
jihadu w islamie.

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3 Potrafi rozróżnić islam modernistyczny
od fundamentalistycznego

SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent potrafi analizować procesy społeczne
zachodzące w świecie islamu, unikając uogólnień
i stereotypizacji.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Filary islamu i obowiązki muzułmanina.

2. Szyici i Sunnici

3. Fundamentalizm a modernizm.

4. Turcja,

5. Iran.

6. Pakistan

7. Palestyna

8. Islam na ziemiach polskich.

9. Jihad jako koncepcja wojny i jako walka wewnętrzna - dążenie do
samodoskonalenia

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
Test, pytania otwarte (trzy otwarte pytania na 30 minut. Warunkiem
zaliczenia jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na ponad połowę
pytań) lub praca zaliczeniowa (30 stron standardowego maszynopisu
wraz z pełnym aparatem naukowym w tym przypisy I bibliografia)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.180.5cd559fce3176.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów stosunków międzynarodowych II roku z najważniejszymi ruchami
politycznymi i społecznymi współczesnego świata. Wykład ukazuje genezę i istotę takich współczesnych trendów
jak: feminizm, postmodernizm, alterglobalizm, pacyfizm, neoliberalizm, neokonserwatyzm, gandyzm, syjonizm,
populizm. Ponadto wykład obejmuje także problematykę panruchów takich jak: panafrykanizm, panamerykanizm,
panarabizm, panislamizm, paneuropeizm.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Zna definicje i charakterystykę ruchów politycznych i 
społecznych jako uczestników stosunków
międzynarodowych; posiada wiedzę na temat
istotnych ruchów politycznych współczesności, ich
genezy i zjawisk determinujących ich powstawanie

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi wykazać wpływ ruchów politycznych
i społecznych na procesy polityczne współczesnego
świata, wskazać różnice między ruchami politycznymi
a społecznymi oraz wskazać relacje między
aktywnością ruchów politycznych i społecznych a ich
ideologiczną podbudową; posiada umiejętność
antycypowania pewnych zjawisk i ruchów społecznych
i politycznych, określania kierunku ich rozwoju czy też
konieczności ich modyfikacji.

SMI_K1_U01 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
analizowania roli i znaczenia ruchów społeczno -
politycznych; argumentowania zasadności aktywności
w sferze publicznej

SMI_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie referatu 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład dostarcza wiedzy na temat głównych nurtów, idei, ideologów i twórców
ruchów społecznych i politycznej oraz ich wpływu i oddziaływania na kształt
współczesności. Student kończący kurs posiada wiedzę o źródłach idei prawno-
politycznych i ekonomicznych oraz przyczynach powstawania nowych ruchów
politycznych, społecznych i religijnych. Potrafi odnaleźć ideowe fundamenty
tkwiące u źródeł danego ruchu, instytucji czy mechanizmów politycznych oraz
przedstawić komparatystyczną analizę. Wiedza teoretyczna ma pomagać w
zrozumieniu i ocenie praktycznego działania we współczesnym świecie, zwłaszcza
wobec takich wyzwań jak globalizacja, regionalizacja, integracja czy terroryzm.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach
oraz przygotowanie i przedstawienie projektu.
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Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd559fd11605.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie z historią regionu śródziemnomorskiego w XX wieku oraz współczesnymi stosunkami
międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem roli politycznej Unii Europejskiej w tym rejonie, Stanów
Zjednoczonych, Sojuszu Północnoatlantyckiego, znaczenia konfliktu bliskowschodniego, stosunku państw
arabskich i Afryki subsaharyjskiej do tego obszaru; wypracowanie umiejętności analitycznego myślenia o
procesach politycznych w regionie, umiejętność przyczynowo-skutkowego łączenia faktów historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Ma podstawową wiedzę politologiczną o relacjach
między strukturami i podmiotami stosunków
międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej

SMI_K1_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące
we współczesnych stosunkach międzynarodowych SMI_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia współpracy w grupie i ma świadomość
nieustannego porzeszania zdobytej wiedzy SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

WYKŁAD 1: Charakterystyka geograficzna i historyczna regionu;
WYKŁAD 2: Definicja regionu basenu Morza Śródziemnego. Klasyfikacja państw
regionu;
WYKŁAD 3: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec państw regionu Morza
Śródziemnego;
WYKŁAD 4 i 5: Obszar śródziemnomorski w strategii Unii Europejskiej (Deklaracja
barcelońska, szczyt Euromed); kwestia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i
ropy naftowej;
WYKŁAD 6: Kryzysy polityczne i lokalne konflikty zbrojne w basenie Morza
Śródziemnego i ich wpływ na politykę międzynarodową;
WYKŁAD 7: Rola regionu śródziemnomorskiego w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim
Wschodzie;
WYKŁAD 8: Stosunki polityczne i gospodarcze Europa Południowa – Afryka
Północna: Morze Śródziemne łączy czy dzieli;
WYKŁAD 9: Walka państw obszaru śródziemnomorskiego z terroryzmem;
WYKŁAD 10: Obecność państw regionu w międzynarodowych organizacjach;
WYKŁAD 11: Problem niekontrolowanego przepływu ludzi z krajów biednych do
bogatych;
WYKŁAD 12: Dialog Śródziemnomorski: Morze Śródziemne w polityce NATO;
WYKAD 13: Kraje rejonu Morza Śródziemnego a proces globalizacji.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach i pozytywny wynik pracy pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych • podstawowa
znajomość zagadnień z zakresu historii i teorii stosunków międzynarodowych • podstawowa umiejętność interpretacji
tekstów i krytycznej dyskusji
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Dyplomacja publiczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.180.5cd559fd36c23.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dyplomacji publicznej jako
nowoczesnego narzędzia polityki zagranicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student rozumie zależność pomiędzy ewolucją
stosunków międzynarodowych a nowymi narzędziami
polityki zagranicznej.

SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne,
prezentacja



Sylabusy 186 / 318

W2 Student zna definicje dyplomacji publicznej,
propagandy, brandingu i public relations.

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3
Student posiada wiedzę na temat kształtowania się
dyplomacji publicznej w wybranych państwach, w tym
w Polsce.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wymienić i scharakteryzować aktorów
dyplomacji publicznej w kontekście ich roli w polityce
zagranicznej.

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2
Student potrafi przeanalizować dyplomację Unii
Europejskiej i przedstawić podstawowe informacje
na ten temat.

SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

Student potrafi analizować relacje między dyplomacją
publiczną a współpracą rozwojową, dyplomacją
ekonomiczną, dyplomacją kulturalną, historyczną
i społeczną, dyplomacją hybrydową oraz dyplomacją
celebrytów.

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podjęcia kreatywnej współpracy
i samodzielnego projektowania celów dyplomacji
publicznej.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Ewolucja współczesnej dyplomacji jako instrumentu polityki zagranicznej; Czym
jest dyplomacja publiczna?; Dyplomacja publiczna a miękka siła; Dyplomacja
publiczna a public relations, propaganda, branding; Uczestnicy dyplomacji
publicznej – rządy, NGO, instytuty, diaspory, korporacje; Social media a
dyplomacja; Dyplomacja gospodarcza; Dyplomacja historyczna, społeczna,
kulturalna; Sport a dyplomacja; Dyplomacja celebrytów; Dyplomacja publiczna
Polski; Dyplomacja publiczna UE; Dyplomacja publiczna wybranych państw
(Wielka Brytania, USA); Dyplomacja publiczna wybranych państw (Niemcy,
Hiszpania, Ameryka Łacińska); Wybrane kampanie w ramach dyplomacji
publicznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, prezentacja Aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie
prezentacji i zaliczenie kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Kwestie narodowe i mniejszości narodowe w Europie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd559fd5ad72.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna podstawowe pojęcia właściwe dla
omawianej problematyki, takie jak: mniejszość
narodowa, kwestie narodowe, państwo narodowe,
proces narodotwórczy

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W2

student rozumie zasady oraz instytucjonalne formy
ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce oraz
wybranych państwach europejskich, rozumie procesy
towarzyszące powstawaniu narodów europejskich
z uwzględnieniem specyfiki procesów
narodotwórczych Europy Środkowo-Wschodniej oraz
kwestii narodowych i konfliktów etnicznych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student potrafi zidentyfikować istotę kwestii
narodowych w Europie z uwzględnieniem kontekstu
historycznego

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów podjęcia dyskusji na temat
złożonych problemów związanych z omawianymi
zagadnieniami w sposób wyważony i oparty
na wiedzy.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zagadnienia terminologiczne: naród, mniejszości narodowe, kwestie narodowe,
ideologie narodowe. Kontrowersje wokół tych pojęć. Brak uznanej powszechnie
definicji mniejszości narodowych - przyczyny. Definiowane mniejszości
narodowych w prawie międzynarodowych i wewnętrznym

W1, U1, K1

2. Struktura narodowościowa państw, liczebność i rozmieszczenie w państwach
Europy. W2, U1, K1

3. ochrona prawna mniejszości narodowych w systemach globalnym oraz
regionalnym i subregionalnym z uwzględnieniem aspektów historycznych W2, U1, K1

4.
Procesy narodotwórcze w Europie, w szczególności w Europie Środkowo-
Wschodniej, specyfika oraz czynniki tych procesów, wybrane kwestie narodowe,
koncepcje rozwiązania kwestii narodowych.

W1, W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, prezentacja Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie
prezentacji na wybrany temat oraz pozytywna ocena testu
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Problemy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych zachodniej
hemisfery

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd559fd7d4df.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
przedstawienie głównych problemów związanych z  systemem bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze,
podkreślenie dominującej roli USA w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa międzynarodowego w zachodniej
hemisferze, wypracowanie umiejętności analitycznego myślenia o procesach politycznych w zachodniej
hemisferze, umiejętność przyczynowo-skutkowego łączenia faktów historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Ma podstawową wiedzę politologiczną o relacjach
między strukturami i podmiotami stosunków
międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej.

SMI_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi identyfikować istotę, rolę, znaczenie
i skuteczność instrumentów służących budowaniu
systemu bezpieczeństwa międzynarodowego
w zachodniej hemisferze ze szczególnym
uwzględnieniem polityki Stanów Zjednoczonych wobec
państw zachodniej hemisfery w zakresie
bezpieczeństwa

SMI_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia twórczej współpracy w grupie SMI_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Antecedencje budowy systemu bezpieczeństwa zachodniej hemisfery w XIX w.
Rola wybranych państw w tworzeniu systemu bezpieczeństwa zachodniej
hemisfery,
Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach regionu w II połowie XIX w. i na
początku XX w.
Rywalizacja amerykańsko-europejska o wpływy w regionie
Rola Stanów Zjednoczonych w systemie bezpieczeństwa zachodniej hemisfery
Rola ruchu panamerykańskiego w budowie systemu bezpieczeństwa
System bezpieczeństwa zachodniej hemisfery w latach zimnej wojny
Bezpieczeństwo ekonomiczne i procesy integracyjne w zachodniej hemisferze:
ALALC, ALADI, Pakt Andyjski, SELA, reformy Karty OPA, NAFTA, Mercosur, FTAA i
ich znaczenie dla systemu bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach i pozytywny wynik z pracy pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych znajomość zagadnień z zakresu
historii i teorii stosunków międzynarodowych umiejętność interpretacji tekstów i krytycznej dyskusji
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Wielka gra w rejonie Kaukazu Południowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd559fda0188.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cele poznawcze i kształcące: wyposażenie studenta w podstawową wiedzę na temat znaczenia regionu Kaukazu
Południowego oraz roli jaką odgrywa dla mocarstw światowych, regionalnych jak i organizacji międzynarodowych.
Cele ideowo-wychowawcze: wyeksponowanie relacji Polska a kraje Kaukazu Południowego, ze szczególnym
uwzględnieniem polskiego zaangażowania w pomoc dla tych krajów (wojna gruzińsko-osetyjsko-rosyjska 2008 r.
oraz Partnerstwo Wschodnie).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Rozumie istotę stosunków międzynarodowych
SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2 Rozumie istotę zawiłości procesów politycznych
zachodzących w regionie Kaukazu Południowego

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Umie dokonać analizy położenia strategicznego,
geopolitycznego, jak i zróżnicowania etnicznego
i wyznaniowego Kaukazu Południowego

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2 Analizuje zjawiska zachodzące na kontynencie
azjatyckim i europejskim

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3
Umie dokonać analizy stanowiska zaangażowanych
w regionie sił zewnętrznych (Rosja, USA, Iran, Turcja,
Chiny, UE, NATO)

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4 Potrafi dokonać krytycznej analizy wydarzeń
rozgrywających się na Kaukazie Południowym

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U5
Umie pozyskiwać, selekcjonować i przetwarzać
informacje – jest w stanie pracować z informacjami
w skali globalnej sieci komputerowej

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę na temat
regionu Kaukazu Południowego w stosunkach
międzynarodowych

SMI_K1_K01 zaliczenie ustne,
prezentacja

K2

Posiada umiejętność współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi w krajach Kaukazu
Południowego w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów
unijnych, a także sporządzania raportów dotyczących
wykonywania zarządzeń unijnych

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 4

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przeprowadzenie badań literaturowych 6
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przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

konsultacje 5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów ze znaczeniem regionu Kaukazu
Południowego oraz jego atrakcyjnością dla środowiska międzynarodowego
(położenie, zasoby naturalne, szlaki komunikacyjne).Pokazać rywalizacje
mocarstw europejskich, regionalnych oraz organizacji międzynarodowych o
wpływy w tym regionie. Omawiane będą następujące zagadnienia:

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

2.

Geopolityczne znaczenie państw Kaukazu Południowego
- potencjał surowcowy
- szlaki komunikacyjne i ich znaczenie
- geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie /ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego/

W2, U1, U3, U4, K1

3. Sytuacja polityczna w krajach regionu po likwidacji ZSRR (między Wschodem a
Zachodem) W2, U1, U2, U4

4. Przyczyny i ewolucja konfliktów etnopolitycznych w regionie Kaukazu
Południowego W1, W2, U2, U3, U4, K1

5. Strategiczne cele i zadania głównych sił zewnętrznych w regionie (Rosja, USA,
Turcja, Iran, Chiny UE, NATO) U3, U4, U5, K1

6. Zaangażowanie Polski na Kaukazie Południowym (hierarchizacja kontaktów z
poszczególnymi państwami) W2, U1, U2, U3, U5, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Do zaliczenia dopuszczone są osoby, które mają nie więcej niż 2
nieobecności na konwersatorium i na zajęciach wykazały się
przynajmniej 50% aktywnością Zaliczenie bez podejścia do testu
otrzymują te osoby, które na zajęciach wykazały się 100%
aktywnością – a ich praca i wypowiedzi cechowały się wysokim
poziomem wiedzy merytorycznej i znajomością literatury
obcojęzycznej. Pozostałe osoby piszą test zaliczeniowy, który
składa się z różnych form sprawdzenia wiedzy: • testu
wielokrotnego wyboru, testu uzupełnień, wytłumaczenia pojęć,
krótkiego omówienia w formie opisowej danego problemu. Ocena
końcowa jest średnią wyciągniętą z pracy na zajęciach (bonusowo
nagradzana jest prezentacja) i napisanego testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wskazana znajomość języka angielskiego, albo rosyjskiego
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Social and political issues in contemporary Britain
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd559af691a9.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przedstawienie struktury oraz podstawowych cech demograficznych społeczeństwa brytyjskiego

C2 zaznajomienie studentów z historią, kulturą oraz najważniejszymi cechami społeczeństwa brytyjskiego

C3
przedstawienie głównej dynamiki zmian społeczeństwa brytyjskiego, prezentacja zasadniczych wyznaczników
polityki krajowej i zagranicznej społeczeństwa brytyjskiego, oraz zaznajomienie studentów z wiodącymi debatami
społeczno-politycznymi społeczeństwa brytyjskiego .

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 strukturę i podstawowe cechy demograficzne
społeczeństwa brytyjskiego

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
Aktywność

W2 elementy kultury społeczeństwa brytyjskiego SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
Aktywność

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować podstawowe procesy zmian społeczeństwa
brytyjskiego SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne, esej,

Aktywność

U2 analizować cele polityki krajowej i międzynarodowej SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikacji w złożonym środowisku wielokulturowym SMI_K1_K01 zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie eseju 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Specyfika systemu politycznego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej W1, U1, U2

2.
Podziały społeczne społeczeństwa brytyjskiego, zagadnienie klasy, brytyjskie
doświadczenie wielokulturowości w cieniu mitu Imperium, najnowsza migracja na
Wyspy Brytyjskie – doświadczenie polskie. Partycypacja społeczno-polityczna

W1, W2, U1, U2, K1

3. relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, relacje brytyjsko-irlandzkie W1, W2, U1, U2, K1



Sylabusy 200 / 318

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, Problem Based Learning

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów trzech
wymogów: 1) aktywnego udziału w dyskusjach 2) zdania kolokwium
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: treści przekazywane podczas zajęć, oraz wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań otwartych.
Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej wiedzy
oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i rozwiązania
problemu. Czas trwania kolokwium: 1 godz. 3) eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Polityka zagraniczna Polski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559af0128f.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie wiedzy odnośnie uwarunkowań, celów i głównych kierunków polskiej polityki
zagranicznej po 1989 r., a także omówienie stosunków Polski z najważniejszymi partnerami zagranicznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
funkcje polityki zagranicznej, jej uwarunkowania oraz
podstawowe cele i środki przy pomocy, których można
je osiągnąć

SMI_K1_W02 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej
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W2
główne porozumienia międzynarodowe podpisane
przez polskie rządy po 1989 r. oraz aktualną Strategię
Bezpieczeństwa RP

SMI_K1_W04 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3
nowe kierunki, jakie pojawiły się w polskiej polityce
zagranicznej po 1989 r., a także główne problemy
w stosunkach z najważniejszymi partnerami
zagranicznymi Polski

SMI_K1_W05 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować przyczyny zmian kierunków w polskiej
polityce zagranicznej po 1989 r. oraz identyfikuje
najważniejsze problemy w stosunkach z wybranymi
partnerami zagranicznymi Polski

SMI_K1_U03 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2
wykorzystywać wiedzę odnośnie członkostwa Polski
w NATO i udziału polskich władz w tworzeniu Wspólnej
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE do oceny
bezpieczeństwa naszego kraju

SMI_K1_U01 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3
wskazywać główne działania podjęte przez polskie
rządy na forum Unii Europejskiej od 2004 r.
i wykorzystywać tę wiedzę do oceny pozycji Polski
w UE

SMI_K1_U04 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w instytucjach zajmujących się problematyką
polskiej polityki zagranicznej SMI_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do zajęć 25

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Pojęcie, cele, funkcje, uwarunkowania i instrumenty polityki zagranicznej; Polityka
zagraniczna RP po 1989 r. - zagadnienia ciągłości i przełomów; Polityka
bezpieczeństwa RP; Polityka integracji Polski z WE/UE; Miejsce Polski w Unii
Europejskiej; Stosunki polsko-niemieckie po 1989 r.; Polska polityka wschodnia po
1989 r.; Stosunki z południowymi sąsiadami Polski; Stany Zjednoczone, jako
strategiczny partner Polski; Stosunki RP z głównymi partnerami pozaeuropejskimi;
Polska w organizacjach międzynarodowych; Organizacja służby zagranicznej oraz
mechanizmy decyzyjne w polskiej polityce zagranicznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie
z ćwiczeń.

ćwiczenia zaliczenie pisemne, esej

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na
podstawie: - kolokwium końcowego, trwającego 1,5 godz.,
odbywającego się na ostatnich zajęciach, obejmującego treści
wszystkich ćwiczeń, - punktowanej każdorazowo aktywności na
zajęciach w postaci udziału w dyskusji i argumentowania swojego
stanowiska wobec analizowanych zagadnień.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych i prawa międzynarodowego publicznego
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Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.1100.5cd55a0626c72.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami dotyczącymi problematyki
bezpieczeństwa i uwarunkowań geopolitycznych w regionie Europy Wschodniej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę regionalną Europy Wschodniej i obszarów
przyległych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W06 zaliczenie pisemne
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W2 uwarunkowania polityki bezpieczeństwa
poszczególnych krajów regionu i obszarów przyległych SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne

W3 doktrynalne założenia polityki bezpieczeństwa
poszczególnych krajów regionu i obszarów przyległych SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie przygotować się do dyskusji
na przedstawione tematy SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne,

prezentacja

U2
we współdziałaniu z grupą przedstawić fragment
omawianej problematyki, w formie prezentacji
multimedialnej na zajęciach

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu
problematyki bezpieczeństwa w Europie Wschodniej SMI_K1_K01 zaliczenie pisemne,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa w Europie Środkowej i
Wschodniej; Rozpad Związku Radzieckiego i kształtowanie się nowego porządku
regionalnego. Cechy charakterystyczne Europy Wschodniej; Główne współczesne
problemy bezpieczeństwa regionu: stabilność polityczna, stabilność ekonomiczna,
ambicje mocarstwowe Federacji Rosyjskiej, wpływ aktorów zewnętrznych: Unii
Europejskiej, Turcji, Bliskiego Wschodu, Chin, USA; Charakterystyka polityki
bezpieczeństwa wedle schematu: uwarunkowania, założenia i realizacja dla:
Polski, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, państw bałtyckich, Gruzji, Armenii,
Azerbejdżanu, Kazachstanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Turcji; Proces
instytucjonalizacji bezpieczeństwa regionalnego; Problematyka bezpieczeństwa
energetycznego w regionie; Odbudowa mocarstwowej pozycji Federacji Rosyjskiej
i proces reintegracji obszaru poradzieckiego; Rewolucja na Ukrainie i jej
konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

W1, W2, W3, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, prezentacja
Ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej na zadane
tematy, ocenianie ciągłe aktywności oraz poziomu
przygotowania merytorycznego do dyskusji, zaliczenie
pisemnego kolokwium.
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Konferencja międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji UE
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.1100.5cd55a085d07d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z podstawami prawnymi, strukturą oraz funkcjonowaniem
konferencji międzyrządowej UE jako modelu wielostronnej dyplomacji w latach 1950-2012.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 208 / 318

W1 Zna i rozumie podstawową problematykę dotyczącą
ewolucji stosunków międzynarodowych,

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W2 Zna i rozumie kwestie związane z uczestnikami
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3 Zna podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi prawidłowo ocenić ewolucję i perspektywy
głównych procesów zachodzących w stosunkach
międzynarodowych

SMI_K1_U02, SMI_K1_U07 zaliczenie na ocenę

U2 Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu
stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U3 Potrafi prawidłowo stosować terminologię stosowaną
w badaniach stosunków międzynarodowych SMI_K1_U02, SMI_K1_U07 zaliczenie na ocenę

U4

Potrafi korzystać z umiejętności językowych,
uwzględniając terminologię dotyczącą stosunków
międzynarodowych, zgodnie z wymogami określonymi
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do opracowywania prostych analiz
dotyczących konkretnych zjawisk w zakresie
stosunków międzynarodowych we współdziałaniu
z grupą

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 14

przygotowanie do egzaminu 25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podstawy prawne i formy zmiany traktatów w Unii Europejskiej
- Zwykła procedura zmiany traktatów (art. 48 ust. 2-5 TUE)
- Uproszczona procedura zmiany traktatów (Część III TFUE) (art. 48 ust. 6 TUE)
- Procedura passerelle (TFUE oraz Tytuł V TUE) (art. 48 ust. 7 TUE)

W1, W2, W3, U1, U4, K1

2.

Struktura i warianty zwykłej procedury rewizji traktatów
- Etap wspólnotowy (art. 48 ust. 2-3 TUE)
- Etap międzyrządowy (art. 48 ust. 4 akapit pierwszy TUE)
- Etap narodowy (art. 48 ust. 4 akapit drugi oraz ust. 5 TUE)
- Dwa warianty zwykłej procedury zmiany traktatów: Konferencja Międzyrządowa
poprzedzona obradami Konwentu (art. 48 ust. 3 akapit 1 TUE) oraz Konferencja
Międzyrządowa bez obrad Konwentu (art. 48 ust. 3 akapit 2 TUE)

W2, W3, U1, U3, U4, K1

3.

Znaczenie i instrumenty stosowane w fazie przygotowawczej Konferencji
Międzyrządowej
- Komitet ekspertów (KM 1990-1991)
- Grupa refleksyjna (KM 1996-1997)
- Grupa mędrców (KM 2000)
- Konwent (KM 2003-2004)
- Grupa szerpów (KM 2007)

W2, W3, U1, U3, U4, K1

4.

Cztery poziomy prowadzenia negocjacji w czasie obrad Konferencji
Międzyrządowej
- Poziom szefów państw lub rządów w ramach Rady Europejskiej (charakter
polityczny)
- Poziom ministrów spraw zagranicznych (charakter polityczny)
- Poziom przedstawicieli ministrów spraw zagranicznych (charakter techniczny)
- Poziom ekspertów prawnych (charakter techniczny)

W2, W3, U1, U3, U4, K1

5.
Konferencje międzyrządowe w latach 1990-1991
- Obrady w sprawie ustanowienia Unii Politycznej
- Obrady w sprawie utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej

W1, W2, W3, U1, U3, K1

6. Konferencja międzyrządowa w latach 1996-1997 W1, W2, W3, U1, U3, K1

7. Konferencja międzyrządowa w 2000 r. W1, W2, W3, U1, U3, K1

8. Konferencja międzyrządowa w latach 2003-2004 W1, W2, W3, U1, U3, K1

9. Konferencja międzyrządowa w 2007 r. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

10.

Rola poszczególnych podmiotów biorących udział w obradach Konferencji
Międzyrządowej
- Rola prezydencji w negocjacjach traktatowych w świetle badań statystycznych:
formalne i nieformalne możliwości wpływu prezydencji na przebieg oraz wynik
rokowań
- Rola państw członkowskich w negocjacjach traktatowych w świetle badań
statystycznych: wpływ warunkowany prawem weta
- Rola Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w negocjacjach
traktatowych w świetle badań statystycznych: wpływ ograniczony, ale nie
pozbawiony znaczenia
- Rola Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w negocjacjach
traktatowych w świetle badań statystycznych: wpływ większy aniżeli wynikałoby
to z jego statusu (funkcja „niewidzialnej ręki” i „instytucjonalnej pamięci” KM)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Kolokwium zaliczeniowe, pytania testowe otwarte, pytania testowe
jednokrotnego wyboru
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Transformacje polityczne w Europie Środkowej i Południowo- Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Integracja europejska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIIES.1100.5cd55a037dc15.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Potrafi ze zrozumieniem analizować proces przemian politycznych zachodzących w krajach regionu w wyniku ich
komunizacji w latach 40., a następnie dekomunizacji w latach 90. Potrafi wykazać wpływu tych przemian
na wzajemne stosunki państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej i możliwości ich integracji gospodarczej
i politycznej. Potrafi wskazać źródło niepowodzenia integracji wewnątrz bloku państw komunistycznych. Potrafi
analizować i dostrzegać różnicę między procesami integracji ze strukturami tworzonymi w Europie Zachodniej
(Rada Europy, UE, NATO) w poszczególnych krajach. Potrafi wskazać różnice w stopniu zaawansowania
transformacji oraz związanego z tym procesu integracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

EK1: Zna i rozumie istotę oraz specyfikę stosunków
międzynarodowych, potrafi ze zrozumieniem
analizować metody przejmowania władzy przez partie
komunistyczne w krajach Europy Środkowej
i Południowo-Wschodniej, a następnie określić procesy
polityczne, które doprowadziły do transformacji
politycznych w latach 90. i następnych

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

EK2: Zna specyfikę i posiada umiejętność ustnego
podawania przykładów (w perspektywie historycznej)
państw w Europie Środkowej i Południowo Wschodniej
o reżimie totalitarnym, autorytarnym
i demokratycznym

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3 EK3: Potrafi wykazać źródła niepowodzenia integracji
wewnątrz bloku państw komunistycznych SMI_K1_W04 egzamin pisemny,

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
EK4: Zna i potrafi ocenić politykę poszczególnych
państw regionu i UE wobec grup religijnych,
etnicznych i językowych oraz przewidzieć skutki tej
polityki, tj. stan zagrożenia dla stabilizacji w regionie

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

EK5: Potrafi śledzić bieżące wydarzenia w Europie
Środkowej i Południowo-Wschodniej i omawiać je
publicznie, a także potrafi prawidłowo ocenić ewolucję
i perspektywy głównych procesów zachodzących
w stosunkach międzynarodowych w regionie

SMI_K1_U06, SMI_K1_U07 egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

EK 8:Potrafi prawidłowo posługiwać się terminologią
stosowaną w badaniach stosunków
międzynarodowych, we współdziałaniu z grupą
przedstawić publicznie analizę i opracowanie
dotyczące procesów zachodzących w Europie
Południowo-Wschodniej

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Pojęcie Europy Środkowej i Południowo-Wschodnej używane w historii
stosunków międzynarodowych i działaniach politycznych w wieku XX i XXI,
zarówno na obszarze między Niemcami a Rosją, oraz z perspektywy
zachodnioeuropejskiej, rosyjskiej, skandynawskiej, bałkańskiej i Stanów
Zjednoczonych.
2. Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia w polityce Związku Radzieckiego.
Koncepcja tzw. imperium zewnętrznego ZSRR.
3. Rola Europy Południowo-Wschodniej w koncepcjach politycznych Wielkiej
Brytanii i Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej (na przykładzie Grecji w
czasie wojny domowej i Turcji). Stosunek do planów federacyjnych w Europie.
4. Proces przejmowania władzy przez partie komunistyczne na przykładzie:
Węgier, Jugosławii, Albanii, Czechosłowacji, Rumunii i Bułgarii. Kształtowanie
systemu stalinowskiego.
5. Procesy dostosowywania się do radzieckiego modelu ustrojowo-politycznego,
gospodarczego i ideologicznego, przebieg i specyfika reżimów państw w Europie
Środkowej i Południowo-Wschodniej. Odmienność i konflikty ZSRR z Jugosławią i
Albanią.
6. Znaczenie problemu cypryjskiego w stosunkach międzynarodowych,
zaangażowanie Wielkiej Brytanii ,USA, ONZ, NATO w rozwiązanie konfliktu grecko-
tureckiego. Zmieniający się układ sił politycznych na wyspie i na świecie
determinujący losy Cypru (konfrontacja amerykańsko-radziecka). Sposoby i próby
zapobiegania ,łagodzenia i rozwiązania kwestii cypryjskiej. Cypr w UE.
7. Integracja państw regionu ze ZSRR w ramach RWPG i Układu Warszawskiego.
Podmiotowość państw regionu.
8. Rewolucja 1956 r. na Węgrzech a sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej.
„Praska wiosna”, interwencja zbrojna państw Układu Warszawskiego w
Czechosłowacji w 1968 r. przyczyny i skutki.
9. Rozpad ZSRR , powstanie Federacji Rosyjskiej i wpływ na transformacje
polityczne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej
10. Powstanie niepodległych państw: Litwy, Łotwy i Estonii, transformacje
polityczno-ustrojowe i integracja z NATO i UE.
11. Białoruś - dyktatorskie rządy A. Łukaszenki. Podmiotowość kraju czy zależność
od Rosji?
12. Ukraina na drodze do samodzielności. Rola „pomarańczowej rewolucji „.
Polityka balansowania między Brukselą i Moskwą, stopień zależności od Rosji.
13. Imperialna Rosja Putina i polityka wobec Europy Środkowej i Południowo-
Wschodniej. Idea i rzeczywistość. Polityka energetyczna i militarna wyznacznikiem
narodowego interesu.
14. Narody, zbiorowości etniczne, mniejszości narodowe, religijne w Europie
Południowo-Wschodniej. Status prawny, zasady współżycia w mulietnicznych
społeczeństwach. Przykłady polityki państwa wobec muzułmanów w Bułgarii i
Grecji.
15. Przyczyny i skutki rozpadu Jugosławii. Najważniejsze konflikty zbrojne. Polityka
S. Miloševicia. Powstanie nowych państw na mapie politycznej Europy.
16. Interwencja humanitarna jako zagadnienie polityki światowej. Przykład Bośni i
Hercegowiny, Kosowa i Macedonii.
17. Najważniejsze problemy państw powstałych po rozpadzie Jugosławii. Przebieg
transformacji ustrojowych, gospodarczych, narodowościowych
18. Rola nacjonalizmów na Bałkanach. Słowenia w UE. Autorytarne rządy F.
Tudjmana w Chorwacji a UE, Bośnia i Hercegowina – europejski protektorat czy
samodzielne państwo, koniec federacji Czarnogóry i Serbii, uznanie
podmiotowości Macedonii - problemy z sąsiadami.
19. Albańska kwestia narodowa. Niepodległość Kosowa, serbskie enklawy, rozwój
struktur państwowych i administracyjnych. Albańczycy w południowej Serbii
(Preševo, Bujanovac, Medvedja) - aktywność polityczna. Sytuacja ludności
albańskiej w Czarnogórze. Kryzys 2001 r. w Macedonii.
20. Integracja w ramach NATO i UE państw bałkańskich przykład Bułgarii i
Rumunii. Ocena i perspektywy przystąpienia do struktur NATO i UE Albanii, Serbii,
Czarnogóry i Macedonii. Analiza porównawcza.
21. Partnerstwo Wschodnie i rola Polski.
22. Turcja w Europie i na obszarze poradzieckim.

W1, W2, W3, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin pisemny obejmuje całość treści merytorycznych modułu
zdobytych w czasie prowadzonych zajęć: wykładów i ćwiczeń oraz wiedzę
zdobytą w czasie samodzielnego studiowania podręczników i literatury
przedmiotu.

ćwiczenia zaliczenie
Zaliczenie ćwiczeń w postaci aktywnego udziału w dyskusji oraz
argumentowania swego stanowiska (punktowanego każdorazowo). O
wysokości oceny świadczy suma punktów zdobytych podczas semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii powszechnej XX w.
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Historia polityczna Europy po 1945r.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559fe3007c.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

główne procesy polityczne przebiegające w Europie
po drugiej wojnie światowej regionie, zachodzące
zjawiska społeczne i gospodarcze determinujące
ewolucję systemu międzynarodowego; rozumie
ewolucję stosunków międzynarodowych i zna ogólne
podstawy wiedzy z zakresu podstawowych nauk
społecznych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Dostrzec istotę konkretnych wydarzeń w przestrzeni
międzynarodowej, rozumie znaczenie zjawisk
społecznych wpływających na stosunki
międzynarodowe

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
pogłębiania posiadanej wiedzy, kontynuowania
kształcenia nabytych umiejętności, wykorzystania
wiedzy w aktywności zawodowej.

SMI_K1_K01 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Francja w okresie istnienia IV Republiki
- powstanie IV Republiki;
- słabości IV Republiki, rola tzw. „trzeciej siły”;
- kryzys algierski i dojście do władzy gen. Charles’a de Gaulle’a;
- rola Francji w procesie integracji Europy Zachodniej;
- proces pojednania z Niemcami.

W1, U1, K1

2.

V Republika we Francji
- charakterystyka prezydentury gen. de Gaulle’a;
- rok 1968, reforma partycypacji i odejście de Gaulle’a;
- ewolucja systemu V Republiki ze szczególnym uwzględnieniem reform w okresie
prezydentury François Mitteranda;
- najważniejsze problemy współczesnej Francji.

W1, U1, K1

3.

Powstanie dwóch państw niemieckich i odmienne kierunki ich rozwoju
- emancypacja Republiki Federalnej Niemiec w latach 1945-1955;
- wasalizacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej;
-problem Berlina;
- uregulowanie statusu Zagłębia Saary.

W1, U1, K1

4.

Zjednoczenie Niemiec
- Republika Federalna Niemiec po odejściu Konrada Adenauera;
- polityka wschodnia Niemiec;
- era Gorbaczowa i narastające problemy NRD;
- proces zjednoczenia Niemiec.

W1, U1, K1
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5.
Wielka Brytania po drugiej wojnie światowej
- reformy Partii Pracy po drugiej wojnie światowej;
- okres rządów Margaret Thatcher;
- reformy Tony’ego Blaire’a.

W1, U1, K1

6.

Republika Irlandii i Irlandia Północna po drugiej wojnie
- powstanie Republiki Irlandii;
- status Irlandii Północnej;
- wojna domowa i proces pokojowy w Irlandii Północnej;
- porozumienie wielkopiątkowe i jego następstwa.

W1, U1, K1

7.
Demokratyzacja Hiszpanii
- charakterystyka państwa frankistowskiego;
- demokratyzacja Hiszpanii po śmierci gen. Francisco Franco;
- problem separatyzmu baskijskiego i katalońskiego.

W1, U1, K1

8.
Demokratyzacja Portugalii
- charakterystyka Nowego Państwa;
- rewolucja goździkowa i jej następstwa.

W1, U1, K1

9.
Problem federalizacji Belgii
- konflikt flamandzko-waloński;
- proces tworzenia regionów i wspólnot;
- funkcjonowanie systemu politycznego Belgii.

W1, U1, K1

10.
Państwa skandynawskie
- charakterystyka państwa opiekuńczego w Szwecji;
- wybrane problemy Danii i Norwegii.

W1, U1, K1

11.
Neutralizacja Austrii
- status Austrii po zakończeniu wojny;
- negocjacje w sprawie podpisania traktatu państwowego;
- austriacki model państwa neutralnego.

W1, U1, K1

12.
Specyfika Finlandii
- trudności Finlandii po drugiej wojnie światowej;
- proces finlandyzacji.

W1, U1, K1

13.

Czechosłowacja po drugiej wojnie światowej
- Czechosłowacja po drugiej wojnie światowej;
- komunistyczny zamach w 1948 r.;
- sytuacja Słowaków w państwie czechosłowackim;
- praska wiosna;

W1, U1, K1

14.

Rozpad Czechosłowacji
- narodziny opozycji demokratycznej;
- wpływ pieriestrojki na sytuację w Czechosłowacji;
- aksamitna rewolucja;
- proces rozpadu państwa, powstanie Czech i Słowacji.

W1, U1, K1

15.
Rumunia po drugiej wojnie światowej
- proces komunizacji kraju;
- droga do koncesjonowanej niezależności;
- dyktatura Nicolae Ceausescu i jej upadek.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Przedmiot kończy się egzaminem ustnym. Warunkiem przystąpienia
do egzaminu jest przeczytanie dwóch lektur.
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Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
UE

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Integracja europejska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIIES.1100.5cd55a03b5780.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
posiada podstawową wiedzę odnoszącą się
do funkcjonowania Unii Europejskiej jako przestrzeni
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05 zaliczenie pisemne

W2
posiada elementarną wiedzę o zarządzaniu
bezpieczeństwem wewnętrznym i współpracy sądowej
w Unii Europejskiej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne
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W3
posiada wiedzę dotyczącą zasad, norm
i mechanizmów swobodnego przepływu osób w Unii
Europejskiej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posiada umiejętność obserwowania i rozumienia
specyfiki współpracy w dziedzinie wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U07 zaliczenie pisemne

U2
potrafi przeanalizować role i zachowania aktorów
narodowych i międzynarodowych w przestrzeni
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U07 zaliczenie pisemne

U3
posiada umiejętność przygotowania prostych prac
pisemnych oraz wystąpień ustnych dotyczących
problematyki wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych UE

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy,
przyswajania i krytycznej analizy nowych wiadomości
i procesów z zakresu współpracy w dziedzinie wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE

SMI_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 20

analiza orzecznictwa 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przed
powstaniem Unii Europejskiej: początki współpracy policyjnej i sądowej;
„laboratoria” współpracy organów wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
(kraje nordyckie, Beneluks, Wielka Brytania i Irlandia); Grupa Trevi; Schengen

W1, W2, W3, U1
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2.

Ewolucja prawno-traktatowych postanowień dotyczących współpracy w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznych UE: deklaracje dołączone do Jednolitego Aktu
Europejskiego; III filar UE po Maastricht; Reforma amsterdamska - utworzenie
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBiS), protokół
schengeński; postanowienia Traktatu z Lizbony; „zmienna geometria” PWBiS

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.
Kompetencje instytucji UE w zakresie PWBiS: uprawnienia Rady Europejskiej,
Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości; struktura
organów pomocniczych Rady; kompetencje parlamentów narodowych

W1, W2, W3, U2

4.
Zasada swobodnego przepływu osób w UE: regulacje dotyczące pobytu obywateli
UE w innym państwie członkowskim Unii; postanowienia rozporządzenia 2004/38;
wybrane orzeczenia ETS

W1, W3, U1, U3, K1

5.
Polityka imigracyjna UE: ewolucja polityki imigracyjnej przed 1992 r.; założenia
polityki imigracyjnej w ramach III filaru; Europejski Pakt w sprawie Imigracji i
Azylu; walka z nielegalną imigracją i handlem ludźmi; główne instrumenty prawne
UE w dziedzinie migracji

W1, W3, U2, U3, K1

6. Polityka wizowa UE: zasady polityki wizowej; wspólnotowy kodeks wizowy;
jednolite instrumenty wizowe; kategorie wiz; listy wizowe; mały ruch graniczny W1, W3, U1

7.
Polityka azylowa UE: problem uchodźców w ujęciu międzynarodowym i konwencja
genewska z 1951 r.; statystyki azylowe; konwencja dublińska 1990 r.;
rozporządzenie „Dublin II”, Euroda

W1, W3, U1, U2, U3, K1

8.
Ochrona i kontrola granic: rozprzestrzenienie zagrożeń transgranicznych;
zarządzanie granicami wewnętrznymi w strefie Schengen; zintegrowany system
zarządzania granicami zewnętrznymi UE; instytucje współpracy na granicach
zewnętrznych (Frontex, RABIT, Eurosur); koncepcja „inteligentnych granic”.

W1, W3, U1, U2, U3, K1

9.
Strefa Schengen: geneza współpracy schengeńskiej; porozumienie z Schengen i
konwencja wykonawcza 1990 r.; kodeks graniczny Schengen; System
Informacyjny Schengen i sieć SIRENE; propozycje reformy strefy Schengen

W1, W3, U1, U2, U3, K1

10.

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – przesłanki współpracy sądowej w
sprawach cywilnych; „uwspólnotowienie” współpracy cywilno-prawnej;
podstawowe instrumenty prawne UE (rozporządzenia Bruksela I, Bruksela II,
Bruksela IIbis, Rzym I, Rzym II, o postępowaniu upadłościowym, europejski tytuł
egzekucyjny).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

11.
Współpraca policyjna i rola Europolu: geneza Europolu; cele, zadania i
kompetencje Europolu; System Informacyjny Europolu; przykłady działań
podejmowanych przez Europol

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Eurojust i współpraca sądowa w sprawach karnych: znaczenie konwencji Rady
Europy; ewolucja współpracy państw członkowskich UE po Maastricht; Eurojust -
cele, zadania, osiągnięcia; struktura organizacyjna Eurojustu; problematyka
wzajemnego uznawania decyzji sądowych; zagadnienie ekstradycji i europejski
nakaz aresztowania; wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze; inne instrumenty
współpracy karno-sądowej

W1, W2, U1, U2, U3, K1

13.

Strategia antyterrorystyczna UE: współpraca antyterrorystyczna w latach 70. I 80.
XX w.; sieć BdL i wymiana informacji; dokument z Palma de Mallorca; współpraca
antyterrorystyczna po 11 września 2001 r.; pakiet strategii antyterrorystycznych z
2005 r. i ich wdrażanie; sieć „Atlas” i COSI jako organy współpracy
antyterrorystycznej.

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Współpraca transatlantycka w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
(homeland security): początki współpracy między USA i krajami Europy
Zachodniej; współpraca w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu i przemytu
narkotyków pod koniec XX w.; zacieśnienie współpracy po 11 września 2001 r.;
główne instrumenty współpracy (ekstradycja, wzajemna pomoc prawna, wymiana
danych osobowych PNR, program śledzenia transakcji finansowych SWIFT/TFTP);
współpraca wywiadowcza

W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
kolokwium końcowe obejmujące całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się: – treści przekazywane podczas wykładów, – wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Czas trwania kolokwium: 60 minut.
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Wybrane polityki Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559fe55b23.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 genezę i ewolucję wybranych polityk unijnych SMI_K1_W01,
SMI_K1_W07 egzamin pisemny

W2 zasady koordynacji polityk gospodarczych SMI_K1_W02 egzamin pisemny

W3
główne zasady i cele polityk, takich jak rolna,
handlowa, transportowa, energetyczna, ochrony
konkurencji i konsumentów, kulturalna, rozwojowa i in.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
analizować podstawy prawne i instytucjonalne, cele
i instrumenty, programy specjalne realizowane
w ramach danej polityki

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 egzamin pisemny

U2 dokonać krytycznej analizy wpływu polityk unijnych
na krajowe systemy gospodarcze i społeczne SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 egzamin pisemny

U3 poddać analizie najnowszy stan prawny określający
ramy poszczególnych polityk unijnych SMI_K1_U07 egzamin pisemny

U4
na podstawie analizy stanu prawnego i ram
instytucjonalnych, określić zakres obowiązków
administracji zarządzającej funduszami i programami
unijnymi

SMI_K1_U02, SMI_K1_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do samodzielnego śledzenia zmian zachodzących
w politykach unijnych i wyciągania wniosków SMI_K1_K01 egzamin pisemny

K2 do podjęcia działań związanych z aplikacją programów
realizowanych w poszczególnych politykach unijnych SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 egzamin pisemny

K3 do udziału w dyskusjach merytorycznych
i dotyczących polityk unijnych SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 egzamin pisemny

K4
do udziału w opracowywaniu profesjonalnych analiz
na potrzeby podmiotów zewnętrznych (publicznych
i prywatnych) z zakresu polityk unijnych
z zachowaniem odpowiedniego warsztatu naukowego

SMI_K1_K02, SMI_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawy prawne polityk unijnych W1, U3, K1

2. Wspólna polityka rolna i wspólna polityka rybołówstwa W3, U1, U2, U4, K2, K3,
K4
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3. Wspólna polityka handlowa W2, W3, U1, U2, U4, K1,
K3, K4

4. Polityka spójności W3, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4

5. Unia gospodarcza i walutowa W2, U1, U2, U3, K1, K3,
K4

6. Polityka ochrony konkurencji w ramach rynku wewnętrznego W2, U1, U2, U4, K1, K3,
K4

7. Polityka kulturalna W3, U1, U3, K1, K4

8. Polityka naukowo-badawcza W3, U1, U3, U4, K1, K3,
K4

9. Polityka humanitarna i rozwojowa W3, U1, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny uzyskanie wyniku 50% + 1 punkt z egzaminu; standardowa skala ocen

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Organizacje międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cac67cba1255.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów trzeciego roku stosunków międzynarodowych z zagadnieniami
związanymi z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych. Student zdobywa informacje systemowe
związane ze specjalistyczną gałęzią prawa międzynarodowego publicznego jaką jest prawo organizacji
międzynarodowych. Celem zajęć jest zaprezentowanie problematyki podstaw prawnych oraz funkcjonowania
organizacji międzynarodowych jako szczególnie ważnych podmiotów prawa międzynarodowego oraz
zaprezentowanie ich miejsca i roli we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie podstawowe regulacje prawne
odnoszące się do powstania i funkcjonowania
organizacji międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W2 Student zna genezę i rozwój historyczny organizacji
międzynarodowych SMI_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3
Student zna funkcje organizacji międzynarodowych
ponadnarodowych, międzyrządowych oraz
pozarządowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W4
Student zna przesłanki nabycia, utraty, wygaśnięcia
i zawieszenia członkostwa w organizacjach
międzynarodowych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać różnice pomiędzy
międzynarodowymi organizacjami rządowymi
i pozarządowymi oraz ponadnarodowymi. Potrafi je
scharakteryzować według określonych kryteriów

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2 Student potrafi rozróżnić zasadnicze formy
członkostwa w organizacjach międzynarodowych

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U3
Potrafi napisać statut organizacji międzynarodowej
oraz zastrzeżenie do statutu organizacji
międzynarodowej

SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów dokonać oceny organizacji
międzynarodowej jako podmiotu stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

K2
Student jest gotów do ciągłego pogłębiania zdobytej
wiedzy, przyswajania i analizowania nowych
wiadomości odnoszących się do organizacji
międzynarodowych

SMI_K1_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Geneza i rozwój organizacji międzynarodowych
2. Pojęcie, charakterystyka wyróżników i funkcje organizacji międzynarodowej
3. Organizacje międzynarodowe jako podmiot stosunków międzynarodowych
4. Organizacje międzynarodowe a suwerenność państw
5. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych
6. Podstawy funkcjonowania, umowa założycielska i statut organizacji
międzynarodowych. Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych
7. Członkostwo w organizacji międzynarodowej. Przesłanki nabycia, utraty,
wygaśnięcia i zawieszenia członkostwa w organizacjach międzynarodowych.
8. Klasyfikacje organów organizacji międzynarodowych, funkcji organów
wybranych organizacji międzynarodowych
9. Mechanizmy decyzyjne i proces prawotwórczy w organizacjach
międzynarodowych: procedury głosowania, charakter prawny i formy aktów
prawnych organizacji międzynarodowych, tryby podejmowania decyzji
10. Przywileje i immunitety organizacji międzynarodowych
11. Funkcjonariusze międzynarodowi
12. ONZ i wybrane organizacje wyspecjalizowane NZ
13.ONZ i wybrane organizacje wyspecjalizowane NZ
14. Wybrane organizacje regionalne
15. Wybrane organizacje pozarządowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
egzamin ustny

Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - treści
przekazywane podczas ćwiczeń, - wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. Czas
trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Do egzaminu dopuszczone
są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Na ocenę z ćwiczeń składają się: - kolokwium zaliczeniowe: pytania
testowe zamknięte - aktywność podczas debaty historycznej
zorganizowanej na spotkaniu nr 2 - ocena projektu nr 1 w ramach
którego student współdziałając w kilkuosobowej grupie przygotowuje
statut organizacji międzynarodowej oraz zastrzeżenie do statutu -
ocena projektu nr 2 w ramach którego student współdziałając w
kilkuosobowej grupie analizuje pod względem prawnym i faktycznym
jeden z wybranych przypadków nabycia, utraty, wygaśnięcia,
zawieszenia lub wygaśnięcie członkostwa w organizacji
międzynarodowej. - ocena projektu nr 3 w ramach którego student
współdziałając w kilkuosobowej grupie przedstawia uregulowania
prawne i działalność wybranej organizacji regionalnej - ocena
projektu nr 4 w ramach którego student współdziałając w
kilkuosobowej grupie przedstawia uregulowania prawne i działalność
wybranej organizacji pozarządowej Do oceny wykorzystuje się
standardową skalę ocen

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Polityka zagraniczna państw iberyjskich
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559fe7ffcc.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu jest zaznajomienie studentów z uwarunkowaniami i głównymi celami polityki zagranicznej państw
iberyjskich (Hiszpanii, Portugalii, Andory), jak również ich miejscem we współczesnym świecie w kontekście
wyzwań XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student posiada wiedzę na temat celów
i determinantów polityki zagranicznej państw
iberyjskich (Hiszpanii, Portugalii i Andory).

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

prezentacja, udział w
debacie (British
Parliamentary Style)

W2 Student rozumie wyzwania stojące przed państwami
Półwyspu Iberyjskiego w XXI wieku.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

prezentacja, udział w
debacie (British
Parliamentary Style)

W3 Student zna i rozumie sytuację narodowościową
i językową na Półwyspie Iberyjskim.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

prezentacja, udział w
debacie (British
Parliamentary Style)

W4 Student zna zasady brytyjskiej debaty parlamentarnej
(British Parliamentary Debate).

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W06

prezentacja, udział w
debacie (British
Parliamentary Style)

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wymienić i sklasyfikować wyzwania
stojące przed państwami Półwyspu Iberyjskiego w XXI
wieku.

SMI_K1_U01, SMI_K1_U02
prezentacja, udział w
debacie (British
Parliamentary Style)

U2
Student potrafi dokonać analizy polityki państw
iberyjskich względem państw europejskich
i wybranych państw/regionów pozaeuropejskich.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

prezentacja, udział w
debacie (British
Parliamentary Style)

U3

Wykorzystując zdobytą w trakcie zajęć wiedzę,
student potrafi skomentować sytuację
narodowościową i językową na Półwyspie Iberyjskim,
podejmuje również próbę sformułowania wniosków
o charakterze predykcyjnym.

SMI_K1_U03, SMI_K1_U04
prezentacja, udział w
debacie (British
Parliamentary Style)

U4
Student analizuje i poddaje krytycznej ocenie
ewoluującą rolę Hiszpanii i Portugalii (a w mniejszym
stopniu Andory) we współczesnym świecie.

SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U07

prezentacja, udział w
debacie (British
Parliamentary Style)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pracy w grupie bądź
samodzielnie celem przygotowania debaty bądź
prezentacji poruszającej wybrane problemy polityki
zagranicznej państw iberyjskich.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03
prezentacja, udział w
debacie (British
Parliamentary Style)

K2

Student jest w stanie formułować i publicznie
przedstawiać formułowane przez siebie argumenty,
jak również odpowiadać na ewentualną krytykę
w trakcie dyskusji na zajęciach oraz organizowanej
na koniec kursu debaty.

SMI_K1_K01
prezentacja, udział w
debacie (British
Parliamentary Style)

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie – geografia Półwyspu Iberyjskiego; 2. Historia państw
iberyjskich; 3. Kontekst kulturowy i narodowościowy regionu; 4. Uwarunkowania
polityki zagranicznej Hiszpanii i Portugalii; 5. Stosunki hiszpańsko-portugalskie
oraz hiszpańsko-francuskie; 6. Stosunki Hiszpanii i Portugalii z innymi państwami
UE; 7. Specjalny casus Księstwa Andory; 8. Polityka państw iberyjskich wobec
Ameryki Łacińskiej; 9. Relacje Hiszpanii i Portugalii z państwami kontynentu
afrykańskiego; 10. Polityka względem państw północnoamerykańskich oraz
wybranych państw azjatyckich; 11. Zagrożenia bezpieczeństwa na Półwyspie
Iberyjskim i ich wpływ na politykę zagraniczną państw regionu; 12. Miejsce państw
iberyjskich we współczesnym świecie; 13. Debata akademicka (British
Parliamentary Style) poświęcona wybranemu problemowi polityki zagranicznej
jednego z państw iberyjskich (na ostatnich zajęciach)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, Metody praktyczne - symulacja; Metody eksponujące - film

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
prezentacja, udział w
debacie (British
Parliamentary Style)

• forma zaliczenia: aktywność na zajęciach, prezentacja, udział
w debacie kończącej zajęcia. • warunki zaliczenia: uzyskanie
min. 60% możliwej do zdobycia w trakcie zajęć liczby punktów
(punkty przyznawane są za aktywny udział w zajęciach,
przygotowanie prezentacji, przygotowanie i udział w debacie
kończącej zajęcia); • warunki dopuszczenia do zaliczenia -
udział w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności),
przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Mile widziana bierna znajomość języka hiszpańskiego i/lub portugalskiego (nie jest to jednak warunek sine qua non
uczestnictwa w module i jego zaliczenia).
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.1100.5cd559fea354a.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna problematykę międzynarodowych przepływów
czynników produkcji (pracy, kapitału) oraz aktorów
międzynarodowych stosunków gospodarczych
(państwa, organizacje, korporacje)

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02 esej

W2
Zna podstawowe zagadnienia związane
z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i potrafi
wyszukiwać informacje na ich temat

SMI_K1_W06 esej

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Potrafi bardzo szeroko opracować zagadnienie
problemowe dotyczące wpływu inwestycji
zagranicznych na zagraniczną politykę ekonomiczną
państwa oraz na gospodarkę światową

SMI_K1_U04, SMI_K1_U06 esej, prezentacja

U2
Posługuje się przedmiotowym językiem stosunków
międzynarodowych w podstawowym zakresie,
w prostych analizach zjawisk politycznych

SMI_K1_U02 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Rozumie znaczenie inwestycji zagranicznych dla
rozwiązywania współczesnych problemów
gospodarczych (międzynarodowych oraz krajowych)
i ocenia skuteczność podjętych środków

SMI_K1_K01 esej, prezentacja

K2
Zna podstawowe mierniki wyceny ryzyka
inwestycyjnego i potrafi ocenić ryzyko konkretnych
inwestycji zagranicznych

SMI_K1_K01 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie eseju 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Nowoczesne technologie a współczesna gospodarka W1

2. Nowe nurty współczesnej ekonomii W2, U2

3. Indeksy konkurencyjności inwestycyjnej (AT Kearney FDI Index, Doing Business) U2, K2

4. Korporacje transnarodowe we współczesnej gospodarce U1, K1

5. BIZ (podstawowe definicje, problemy, determinanty, ciemne strony) W2, U2, K1

6. Case studies (korporacje w sektorze wydobywczym, Sovereign Wealth Funds,
inwestycje chińskie w Afryce, polskie inwestycje zagraniczne) U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja
Warunkiem ukończenia kursu jest przygotowanie eseju i prezentacji oraz
przedstawienie ich w trakcie zajęć. Ocena końcowa składa się z trzech
elementów: obecność (30%), prezentacja (30% oraz aktywność/dyskusja
w trakcie zajęć (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu ekonomii międzynarodowej
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Służby specjalne w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559fec83b4.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcie służb specjalnych oraz ich miejsce w ramach
strukur państwa

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

prezentacja

W2 zadania i metody pracy służb specjalnych SMI_K1_W04 prezentacja

W3 rolę służb specjalnych w polityce bezpieczeństwa
i polityce zagranicznej państwa

SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
obserwować i interpretować działalność służb
specjalnych jako instrumentu polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa państwa

SMI_K1_U02 prezentacja

U2 przygotować się do dyskusji na temat roli służb
specjalnych w stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 prezentacja

U3
korzystać ze źródeł informacji na temat służb
specjalnych i przygotować na tej podstawie
prezentację

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przedstawiania własnych argumentów w dyskisji
na temat roli służb specjalnych w stosunkach
międzynarodowych

SMI_K1_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Na zajęciach przedstawiona zostanie problematyka roli służb specjalnych w
stosunkach międzynarodowych. Punkt wyjścia będą stanowiły rozważania na
temat pojęcia służb specjalnych, ich miejsca oraz roli w państwie. Następnie
przedstawione zostaną podstawowe zadania i metody pracy tych instytucji ze
szczególnym uwzględnieniem metod, które mają największy wpływ na politykę
zagraniczną i bezpieczeństwa państwa. Dalsza część zajęć będzie ogniskowała się
wokół specyfiki służb specjalnych wybranych państw, np. Chiny Francja, Niemcy,
Rosja, USA, Wielka Brytania.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja
Studenci przygotowują w grupach prezentację na temat służb specjalych
wybranego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w polityce
zagranicznej i bezpieczeństwa państwa.
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Wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.1100.5cd559feed57e.20

Języki wykładowe
Rosyjski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
1) zna i rozumie pojęcia związane z problematyką
wielokulturowości 2) wykazuje orientację w zakresie
międzynarodowych stosunków kulturowych;

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

3) potrafi wskazać ocenić rolę wielokulturowości dla
stosunków międzynarodowych 4) potrafi
zidentyfikować problemy związane
z wielokulturowością w kontekście polityki Polski
i innych krajów

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 projekt
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
5) obrony idei wartości wielokulturowości dla państwa
6) podejmowania działania na rzecz ochrony
i zachowania różnorodności kulturowej

SMI_K1_K02, SMI_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

przeprowadzenie badań empirycznych 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Punktem wyjścia do naszych zajęć będzie teza Patricka Savidana, który, w
odniesieniu do wielokulturowości, twierdzi, iż „jest obowiązkiem państwa
demokratycznego „uznać” wielości grup etniczno-kulturowych, stanowiących
znaczącą część jego populacji, z drugiej zaś strony [państwo] powinno zapewnić
pomyślne współżycie, bez oceny, tych różnorodnych kultur, na podstawie
możliwie jasno określonych zasad” (P. Savidan, Wielokulturowość, przeł. E.
Kozłowska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012).
W trakcie zajęć przyjrzymy się jaką politykę prowadzą państwa wobec
zróżnicowanych kulturowo społeczeństw, jaką rolę na rzecz zachowania
wielokulturowości pełni szeroko pojęta społeczność międzynarodowa. Poszukamy
odpowiedzi, czy państwo zróżnicowane etnicznie i kulturowo jest bardziej
skuteczne od państwa zorientowanego na unifikację kulturową. Podejrzymy w
końcu funkcjonowanie grup napływowych do Małopolski z bliska: w jaki sposób
radzą sobie z tzw. grupą dominującą, z jakimi problemami mają do czynienia na
co dzień.
Do słownika stosowanych przez nas pojęć nadto takie terminy jak: Inny, dysonans
kulturowy, komunikacja międzykulturowa, etnocentryzm, imperializm kulturowy,
kontakt kulturowy, soft power, pluralizm kulturowy, akulturacja, dominacja
kulturowa, tolerancja, stereotyp, segregacja grup, szowinizm grupowy, migracja,
polityka etniczna, polityka językowa, dystans społeczny, diaspora, ojczyzna
zewnętrzna.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w min. 50 % zajęć i aktywność
podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Realizm polityczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559a9135a0.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie konieczność formułowania
własnych sądów wobec zjawisk politycznych SMI_K1_W01 zaliczenie pisemne

W2 Student rozumie konieczność głębokiego namysłu nad
polityczną rzeczywistością SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne

W3 Student zna główne nurty myśli realistycznej SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
umie ocenić czy mamy do czynienia z myślą
realistyczną czy utopijną, względnie z innymi
odmianami myśli politycznej (np. z romantyczną,
idealistyczną

SMI_K1_U01 zaliczenie pisemne

U2
Student potrafi, zainteresowany poruszaną
problematyką rozwinąć umiejętność uzupełniania
profilów kształcenia

SMI_K1_U02 zaliczenie pisemne

U3 Student umie odróżnić realizm od romantyzmu
w polityce SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnej analizy politycznej
zjawisk pod kątem realizmu politycznego. SMI_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Realizm polityczny, pojęciowo wyróżniony w XIX wieku, jako sposób myślenia i
działania politycznego jest tak stary, jak polityka. Stwarza jednak ogromne
problemy definicyjne, jeśli pragnie się wyjść poza stereotypowe ujęcia. Pierwsze
wykłady poświęcone są odpowiedzi na pytanie, czym jest realizm polityczny.
Następnie prezentowani są główni myśliciele wpisujący się w omawiany nurt od
starożytności (Tukidydes, Polibiusz), przez nowożytność (Machiavelli, Bacon,
Hobbes, Spinoza) po czasy współczesne (Weber, Schmitt, Mosca, Gehlen,
Schumpeter, Aron). Wykład uzupełniany jest prezentacją pryncypiów działania
politycznego polityków-realistów (Talleyrand, Bismarck).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Obecność i aktywność na zajęciach.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Polska i Polacy za granicą
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.1100.5cd559ff224b2.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

1. Student posiada wiedzę o dziejach Polonii od XVIII
do XXI w. oraz o Polakach i ich organizacjach
i instytucjach w poszczególnych regionach świata 2.
Student rozumie i potrafi poprawnie używać w różnych
kontekstach takich terminów jak: wychodźstwo,
emigracja, migracja, reemigracja, repatriacja, Polonia;
Polacy zagranicą, sybiracy, konwersja narodowa,
akulturacja, bilingualizm, polityka polonijna, polityka
etniczna 3. Student zna główn, fundacje, organizacje
i urzędy państwowe zajmujące się Polonią i Polakami
poza granicami Kraju oraz działające placówki
naukowe w Polsce i wśród Polonii.

SMI_K1_W01 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

4. Student analizuje i komentuje bieżące wydarzenia
z życia politycznego i społeczno-kulturalnego Polonii
i Polaków za granicą w różnych krajach świata 5.
Student potrafi rozeznać potrzeby Polonii i Polaków
za granicą i podjąć działanie na rzecz utrzymania
kontaktów z rodakami za granicą

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
6. Wyposażony w wiedzę o polonii i Polakach
za granicą student rozumie wartość tożsamości
narodowej i działa na rzecz poszanowania
różnorodności kulturowej

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Co to jest etniczność, polskość, więź narodowa? Czy narodowość jest
przekazywana w genach, czy może jest konstruktem myślowym, jedynie
wyobrażeniem? Dlaczego miliony Polaków nie mieszkają w Polsce i co ich łączy?
Czy można nigdy nie mieszkać w Polsce i nie znać języka polskiego, ale uważać
siebie za Polaka? Dlaczego Polacy rezygnują z bycia Polakami przechodząc tzw.
konwersję narodową? Jaką politykę prowadzi Rzeczpospolita Polska wobec
Polaków mieszkających poza Krajem?
Na te i wiele innych pytań poszukamy odpowiedzi w trakcie kursu „Polonia i
Polacy za granicą”. Poznamy historię utworzenia się skupisk Polaków poza
terytorium RP, przyczyny ich rozrostu bądź zaniku, zbadamy ich problemy i
osiągnięcia w kraju osiedlenia, poddamy krytycznej analizie politykę polonijną,
poznamy przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą i podejmiemy działanie na
ich rzecz.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt
Warunkiem uzyskania zaliczenia będzie: - udział w min. 60% zajęć -
regularne przygotowywanie się do zajęć poprzez czytanie tekstów i
wykonywanie zadań - aktywne uczestnictwo w dyskusjach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Praktyczna analiza statystyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559ff466e7.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest nauka studentów przeprowadzania praktycznej analizy statystycznej zjawisk i procesów politycznych
na podstawie baz danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
funkcjonowanie instytucji politycznych na poziomie
państwowym, organizacji międzynarodowych, w tym
ugrupowań integracyjnych

SMI_K1_W02 raport
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W2
teoretyczne modele stosunków międzynarodowych
oraz potrafi je testować empirycznie za pomocą
narzędzi statystycznych

SMI_K1_W05 raport

W3
statystyczne metody i narzędzia pozyskiwania danych
oraz analizy procesów zachodzących w obszarze
stosunków międzynarodowych, takich jak: regresja
liniowa, logistyczna czy GLM

SMI_K1_W06 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować instytucje polityczne i procesy
międzynarodowe za pomocą narzędzi statystycznych SMI_K1_U01 raport

U2
zebrać, wyselekcjonować oraz eksplorować dane
ilościowe na temat wybranych zjawisk i procesów
politycznych

SMI_K1_U02 raport

U3
dokonać za pomocą narzędzi statystycznych analizy
genezy, przebiegu oraz skutków konkretnych zjawisk
zachodzących w stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_U03 raport

U4
planować rozwój indywidualnej ścieżki rozwoju
zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
z zakresu analizy statystycznej, a także rozwiązywać
problemy statystyczne w ramach pracy w grupie

SMI_K1_U05 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do opracowywania i realizowania za pomocą narzędzi
statystycznych projektów z zakresu funkcjonowania
i działalności instytucji i organizacji politycznych oraz
gospodarczych na poziomie krajowym
i międzynarodowym zarówno indywidualnie, jak
również w ramach pracy zespołowej

SMI_K1_K03 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie raportu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przeprowadzenie badań empirycznych 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie kursu będą poruszane następujące tematy: 1) Wprowadzenie do
programu SPSS; 2) Skale, rozkłady, prawdopodobieństwo; 3) Testowanie hipotez
statystycznych, testy parametryczne i nieparametryczne; 4) Regresja liniowa; 5)
Regresja logistyczna; 6) Wielomianowa regresja logistyczna; 7) Porządkowa
regresja logistyczna; 8) Regresja Poissona i dwumianowa ujemna.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, udział w
badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport

Warunki zaliczenia laboratoriów: 1) udział w 80% laboratoriów. Wszystkie
nieobecności (powyżej 20%) należy odrobić na dyżurach. Nauczyciel może
również wybrać inną formę odrobienia nieobecności. 2) należy
przygotować trzy raporty zawierające wyniki badania statystycznego na
podanej przez prowadzącego bazie danych. Wszystkie raporty z zajęć
muszą być zaliczone na minimum ocenę 3 (z możliwością poprawy raportu
niezaliczonego). Końcowa ocena jest średnią ocen z raportów.
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Violence in international relations
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd55977c1f2e.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna typy przemocy w stosunkach międzynarodowych SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W2 zna teorie tłumaczące występowanie przemocy
w stosunkach międzynarodowych SMI_K1_W05 zaliczenie pisemne,

aktywność na zajęciach

W3 zna przypadki występowania różnych typów przemocy
w stosunkach międzynarodowych SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne,

aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
potrafi wyrażać własne opinie na temat zjawisk
przemocy w stosunkach międzynarodowych, przy
jednoczesnym zachowaniu zasad obiektywności
i uczciwości w badaniach naukowych

SMI_K1_U01, SMI_K1_U02 aktywność na zajęciach

U2 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o teoriach
przemocy do analizy konkretnych zjawisk SMI_K1_U01, SMI_K1_U02 zaliczenie pisemne,

aktywność na zajęciach

U3
posiada umiejętność prawidłowego stosowania
terminologii dotyczącej przemocy w stosunkach
międzynarodowych

SMI_K1_U01 zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do uznawania różnych punktów widzenia
oraz interpretacji zjawisk przemocy w stosunkach
międzynarodowych

SMI_K1_K02 aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 20

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs poświęcony jest różnym rodzajom przemocy występującym w stosunkach
międzynarodowych oraz istniejącym teoretycznym wyjaśnieniom tych zjawisk.
Treści programowe obejmują taką tematykę jak: wojna, konflikty etniczne,
ludobójstwo, rewolucja, terroryzm, interwencja humanitarną oraz związek
pomiędzy degradacją środowiska a konfliktem społecznym. Przemoc w
stosunkach międzynarodowych będzie analizowana zarówno na poziomie
społeczno-strukturalnym, jak i indywidualnym, z perspektywy funkcjonalizmu,
teorii racjonalnego wyboru, mikro- i makro-podejść oraz teorii krytycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, aktywność na
zajęciach

Obecność (min. 51%) i aktywność na zajęciach;
Uzyskanie minimum 60% punktów w lekcjach online;
Uzyskanie minimum 60% punktów w kolokwium
końcowym
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Liberalism, Multiculturalism and Citizenship
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd4266f510b4.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest krytyczny namysł i dyskusja dotycząca teorii i koncepcji współczesnego liberalizmu, w tym
w szczególności teorii i praktyki wielokulturowości oraz teorii obywatelstwa.

C2

This debate will be of crucial importance for our discussion of politics of difference and multicultural citizenship.
We will examine several case studies of citizenship and politics multiculturalism such as Britain, France,
Germany, Sweden, USA and Canada. Although considered separately, these issues can be linked in many
different ways to provide a thought provoking discussion of the questions and challenges that individuals and
societies in the West face at the beginning of the new millennium.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna systemy normatywne kształtujące
stosunki międzynarodowe SMI_K1_W04 zaliczenie pisemne

W2 Rozumie problemy wielokulturowości w perspektywie
teoretycznej, kulturowej i politycznej.

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3 Zna główne teorie wielokulturowości i obywatelstwa
oraz szerszą perspektywę liberalną i ich krytyki. SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi dyskutować ustnie i pisemny problemy
wielokulturowości i obywatelstwa oraz analizować
paradygmat liberalno-demokratyczny.

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 prezentacja

U2 Potrafi zaprezentować studium przypadku związane
ze społeczeństwami wielokulturowymi. SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 prezentacja

U3 Potrafi samodzielnie analizować i interpretować
argumenty z zakresu filozofii politycznej. SMI_K1_U01 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do prezentowania argumentów i zabierania
własnego stanowiska. SMI_K1_K01 raport, prezentacja

K2 Jest gotów do współpracy w realizacji prostych celów
badawczych. SMI_K1_K02 raport, prezentacja

K3
Jest gotów do włączania się w rozwiązywanie
dylematów na poziomie własnej wspólnoty lokalnej
i narodowej.

SMI_K1_K04 zaliczenie pisemne,
raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 25

przygotowanie do zajęć 20

rozwiązywanie zadań problemowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. 1-2. Liberalizm i podstawy wolnego społeczeństwa. W1

2. 3. Liberalna tolerancja. W1, W2

3. 4. Liberalizm i różnorodność kulturowa. W1, W2

4. 5. Prawa indywidualne, prawa mniejszości, prawa kulturowe. W1, W2, U3, K3

5. 6. Obywatelstwo, koncepcja liberalna, republikańska i wielokulturowa. W1, W2, K1

6. 7-8. Teorie wielokulturowości. W3, U3, K1

7. 9. Za i przeciw wielokulturowości - debata oxfordzka. U3, K1

8. 10. Polityka wielokulturowości studium przypadku - USA i Kanada W2, U1, U2

9. 11. Polityka wielokulturowości studium przypadku - Szwecja i Francja W3, U1, U2, K3

10. 12. Polityka wielokulturowości studium przypadku - Wielka Brytania, Niderlandy U1, U3, K1, K2, K3

11. Współczesny kryzys liberalizmu i liberalnej demokracji W2, U1, K2

12. 14-15. Podsumowania i druga debata oxfordzka U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, raport,
prezentacja

A. Obecność i aktywny udział w zajęciach; B.
Przygotowanie raportu i prezentacji studium przypadku
C. Zaliczenie pisemne w formie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559ff76338.20

Języki wykładowe
Rosyjski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie kluczowych procesów w wymiarze politycznym,
społecznym i gospodarczym zachodzących na obszarze poradzieckim oraz miejsca i znaczenia tego regionu
w stosunkach międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 istotę i cechy systemu międzynarodowego
na obszarze poradzieckim

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07 zaliczenie pisemne
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W2 zna i rozumie procesy zachodzące w stosunkach
międzynarodowych na obszarze poradzieckim SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne

W3 znaczenie obszaru poradzieckiego w stosunkach
międzynarodowych SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować i wyciągać wnioski z wydarzeń
zachodzących w przestrzeni międzynarodowej
w odniesieniu do obszaru poradzieckiego

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2 śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków
międzynarodowych i omawiać je publicznie SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne,

prezentacja

U3
we współdziałaniu z grupą prowadzić proste badania
źródłowe w zakresie stosunków międzynarodowych
odnoszące się do obszaru poradzieckiego

SMI_K1_U06 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu
problematyki stosunków międzynarodowych
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru
poradzieckiego

SMI_K1_K01 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie kursu omówione zostaną najważniejsze uwarunkowania
międzynarodowe na obszarze poradzieckim, z uwzględnieniem polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa poszczególnych państw; W ramach przedmiotu
omówione zostaną również konflikty regionalne oraz bieżąca sytuacja związana z
próbami ich uregulowania; Zostaną również omówione interesy poszczególnych
mocarstw na obszarze poradzieckim, a także procesy instytucjonalizacji
bezpieczeństwa międzynarodowego w tym regionie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja
Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie aktywności w
trakcie zajęć, wyniku kolokwium z pytaniami o charakterze
testowo-opisowym, a także indywidualnego projektu
studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1300.5ca756b2af3d0.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student nabywa wiedzę i umiejętność potrzebne do przygotowania pracy dyplomowej pod opieką pracownika
badawczo-dydaktycznego

C2 Student nabywa umiejętność samodzielnego formułowania myśli oraz otwartość i konsekwencję w myśleniu

C3 Student nabywa świadomość potrzeby dalszego kształcenia
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna podstawową terminologię stosowaną w badaniach
z zakresu nauk o polityce i administracji

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W2 zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach
o polityce i administracji SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W3 zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W4 posiada wiedzę z zakresu ochrony własności
intelektualnej SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk
o polityce i administracji

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2
potrafi stosować wybrane podejścia badawcze oraz
teorie naukowe z zakresu nauk o polityce
i administracji

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U3
posługuje się właściwymi narzędziami i metodami
badań z zakresu nauk społecznych w celu
przeprowadzenia badań własnych

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U4
ma umiejętność poszukiwania i selekcji informacji
w warunkach globalizacji badań naukowych oraz
korzysta z technik komunikacyjnych i IT w zakresie
nauk o polityce i administracji

SMI_K1_U05, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U5
przygotowuje pracę dyplomową z zakresu nauk
o polityce i administracji zgodnie z wymogami
stawianymi pracom dyplomowym w INPiSM

SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 myśli w sposób samodzielny, krytyczny i twórczy SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 jest świadomy konieczności etycznego postępowania
w trakcie pisania pracy dyplomowej SMI_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 30

analiza i przygotowanie danych 60
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 120

analiza i przygotowanie danych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot i cele prac dyplomowych, wymagania stawiane pracom dyplomowym w
INPiSM; Wymogi edycyjne prac dyplomowych, Konstruowanie przypisów i
bibliografii; Podstawowe zasady etyki w pisaniu prac naukowych oraz
konsekwencji plagiatowania, Metodologia pracy naukowej, warsztat badawczy,
techniki opisu naukowego; Bazy źródłowe; wybór problemu badawczego pracy
dyplomowej; prezentacja konspektu pracy i dalszych etapów przygotowywania
pracy dyplomowej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej, struktury pracy
oraz wstępnej bibliografii

Semestr 6
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Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Złożenie do obrony zaakceptowanej przez Promotora pracy dyplomowej
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Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.1200.5cd55a0685c62.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawy teoretyczne związane z badaniem
stosunków międzynarodowych SMI_K1_W05 egzamin pisemny

W2 Ma podstawową wiedzę o pozamilitarnych
zagrożeniach bezpieczeństwa

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny

W3 Ma wiedzę o współzależnościach bezpieczeństwa
międzynarodowego

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny
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W4 Ma wiedzę na temat głównych procesów politycznych
przebiegających w systemie międzynarodowym

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny

W5 Ma wiedzę o skutkach zagrożeń wywołanych
pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi analizować rodzaje pozamilitarnych aspektów
bezpieczeństwa

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Umiejętność analizy wydarzeń międzynarodowych pod
kątem aktualnych bądź przyszłych zagrożeń. SMI_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Ewolucja problematyki bezpieczeństwa. Zagadnienia konfliktu asymetrycznego
i i niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa

2. Terroryzm. Problemy definicyjne. Ewolucja zjawiska i jego aktualne wcielenia.
Fundamentalizm i terroryzm islamski

3. Bezpieczeństwo energetyczne. Uwarunkowania surowcowo-energetycznego
wymiaru bezpieczeństwa ekonomicznego. Międzynarodowe spory o zasoby
energetyczne

4. Ludzki wymiar bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo społeczne.Migracje
międzynarodowe - „szansa czy zagrożenie” dla współczesnych społeczeństw?

5. Problem ubóstwa. Wpływ ubóstwa na konflikt, wpływ konfliktów na ubóstwo.
Dobrobyt atrybutem bezpieczeństwa społecznego? Istota „buntu oburzonych”

6. Bezpieczeństwo kulturowe. Wyzwania i zagrożenia o charakterze kulturowym.
Ochrona dóbr kultury

7. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. Rodzaje cyberzagrożeń. Definiowanie
cybersiły. Prawne i instytucjonalne wyzwania cyberbezpieczeństwa

8. Bezpieczeństwo w erze dużych zbiorów danych (Big Data). Bezpieczeństwo
danych osobowych. Big Data i analizy predykcyjne oraz prawo do prywatności.
Chiński system oceny obywatela

9. Bezpieczeństwo ekologiczne. Konflikty ekologiczne a konflikty zbrojne. Rodzaje
problemów ekologicznych

10. Zdrowie jako problem bezpieczeństwa. Pandemia. Bioterroryzm

11. Prywatyzacja bezpieczeństwa. Początki prywatyzacji wojny. Prywatne firmy
wojskowe współcześnie. Międzynarodowy handel bronią.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z
egzaminu ( minimum 60 % punktów)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Polityka gospodarcza
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cac67caa4188.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma wiedzę ogólną z zakresu podstaw nauk
społecznych w dziedzinie ekonomii. SMI_K1_W01 egzamin

W2
Ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu polityki
gospodarczej na wydarzenia i procesy polityczne
kształtujące przestrzeń międzynarodową oraz
głównych procesów polityczno-gospodarczych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

egzamin

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Potrafi zrozumieć istotę podstawowych procesów
gospodarczych zachodzących w stosunkach między
państwami i w organizacjach między
i ponadpaństwowych.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2
Potrafi dostrzec istotę konkretnych wydarzeń
gospodarczych zachodzących w przestrzeni
międzynarodowej.

SMI_K1_U01, SMI_K1_U04 zaliczenie na ocenę,
egzamin

U3
Rozumie znaczenie i złożoność zjawisk społeczno-
gospodarczych wpływających na stosunki
międzynarodowe.

SMI_K1_U01, SMI_K1_U02 zaliczenie na ocenę,
egzamin

U4
Posiada umiejętność przygotowania prostych prac
pisemnych i ustnych wystąpień dotyczących
problematyki stosunków międzynarodowych w sferze
gospodarczej.

SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu
stosunków międzynarodowych i omawiać je
publicznie.

SMI_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Bloki tematyczne realizowane w ramach wykładu: [I] Polityka gospodarcza –
podstawowe pojęcia i zakres; [II] Miejsce polityki gospodarczej w porządku
prawnym Rzeczypospolitej Polskiej; [III] Struktura i charakterystyka mienia
narodowego; [IV] Struktura i charakterystyka podmiotów polityki gospodarczej;
[V] Polityka wzrostu gospodarczego i antycykliczna; [VI] Polityka fiskalna; [VII]
Polityka pieniężna; [VIII] Polityka walutowa; [IX] Polityka cen i dochodów; [X]
Polityka prywatyzacyjna i właścicielska; [XI] Polityka sektorowa; [XII]
Międzynarodowa polityka gospodarcza.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru oraz pytanie otwarte).

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności oraz aktywności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa oraz instytucji publicznych.



Sylabusy 270 / 318

Analiza współczesnych źródeł dyplomatycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.1200.5cd55a08ca501.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie się z formami istniejących dokumentów, konstrukcję i metodami ich
powstawania oraz praca na źródłach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
W pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków
międzynarodowych, a także ma wiedzę na temat
istoty i cech charakterystycznych systemu
międzynarodowego

SMI_K1_W02 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

Ma wiedzę na temat istniejących systemów
normatywnych i wartościujących mających wpływ
na kształt stosunków międzynarodowych oraz rozumie
specyfikę prawa międzynarodowego publicznego
i unijnego

SMI_K1_W04 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Na podstawie analizowanych dokumentów potrafi
dostrzec istotę, znaczenie i złożoność zjawisk
społecznych oraz konkretnych wydarzeń
zachodzących na arenie międzynarodowej

SMI_K1_U01 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2
Posiada umiejętność przygotowania prostych prac
pisemnych oraz wystąpień ustnych dotyczących
problematyki stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U03, SMI_K1_U06 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3

Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu
stosunków międzynarodowych, omawiać je publicznie
oraz w ramach prowadzonych dyskusji prezentować
własne stanowisko i uzasadniać je, poruszając się
w zakresie tematycznym stosunków
międzynarodowych i dotyczących tego zagadnienia
aktów normatywnych

SMI_K1_U06 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U4
Potrafi indywidualnie lub we współdziałaniu z grupą
prowadzić proste badania źródłowe w zakresie
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U5

Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste
analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie
stosunków międzynarodowych, potrafi opracowywać
proste tematy związane z funkcjonowaniem prawa
międzynarodowego, a także na podstawie określonych
dokumentów przygotowywać tematy związane
z wpływem zjawisk społecznych i ekonomicznych
na stosunki międzynarodowe

SMI_K1_U06 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

analiza źródeł historycznych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Proces kształtowania się rzeczywistości powojennej, ewolucja w kierunku
powstania świata bipolarnego I początek zimnej wojny na podstawie polemiki
Winstona Churchilla z Józefem Stalinem (dokumenty: przemówienie Churchilla w
Fulton; wywiad z J. Stalinem w odpowiedzi na to przemówieniem);

• Powstanie ONZ jako chęć kontroli I utrzymania pokoju światowego; ONZ jako
koncepcja nowej organizacji czy kontynuwacja Ligi Narodów?; koncepcje i
założenia a działalność w dniu dzisiejszym na podstawie Karty Narodów
Zjednoczonych;

• Okoliczności powstania NATO i Układu Warszawskiego – porównanie obu
dokumentów; ewolucja doktryny systemu północnoatlantyckiego w latach 90. XX
w. I w dniu dzisiejszym

• Analiza problemu piractwa morskiego – ewolucja problemu od 20-lecia
międzywojennego do dnia dzisiejszego; akty normatywne z tym związane;

• Strategia bezpieczeństwa narodowego

• Europejska strategia bezpieczeństwa

• Problem ochrony praw człowieka – okoliczności pojawienia się regulacji
prawnych tego zjawiska I jego ewolucja do dnia dzisiajszego na podstawie
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

• Analiza Karty praw podstawowych UE – problem powstawania dokumentów o
powtarzającej się tematyce; konieczność powielania aktów prawnych, a ich
aktualizacja

• Kwestia regulacji równouprawnienia w Europie na podstawie Europejskiej
Konwencji Ministerialnej w Sprawie Równości Mężczyzn i Kobiet – problematyka
funkcjonowania aktów prawnych w praktyce

• Konwencja dotycząca statusu uchodźców

• Zagadnienie ochrony praw dzieci w prawodawstwie na podstawie analizy
ewolucji Konwencji o prawach dziecka 20. 11. 1989 r./Protokół

fakultatywny do konwencji o prawach dziecka dotyczący włączania

dzieci w konflikt zbrojny 25.05.2000/ Protokół fakultatywny do

konwencji o prawach dziecka dotyczący sprzedaży dzieci, dziecięcej

prostytucji i dziecięcej pornografii 25.05.2000

• Regulacje prawne problematyki małżeństw młodocianych w islamie w
warunkach europejskich

• Analiza prawodawstwa europejskiego (ze szczególnym uwzględnieniem aktów
prawnych UE I Polski, dotyczącego regulacji kwestii bezpieczeństwa na meczach
piłki nożnej

• Konstytucja Iranu

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę Zaliczenie na podstawie uczestnictwa i aktywności w
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość wydarzeń politycznych po II wojnie światowej
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Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Integracja europejska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIIES.1200.5cd55a04490ab.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z założeniami i realizacją wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a także jej osiągnięciami i niepowodzeniami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
główne procesy polityczne przebiegające w ramach
WPZiB, a także potrafi prawidłowo ocenić ich ewolucję
i perspektywy

SMI_K1_W03 zaliczenie na ocenę
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W2
głównych aktorów kształtujących WPZiB, potrafi
śledzić bieżące wydarzenia z zakresu WPZiB i omawiać
je publicznie

SMI_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W3 podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej SMI_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W4 zasady funkcjonowania Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa UE

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzec oraz dokonać interpretacji zjawisk i procesów
zachodzących w ramach WPZiB SMI_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U2

dokonać analizy genezy, przebiegu oraz skutków
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE,
a także wykorzystać posiadaną wiedzę
do przewidywania i tworzenia scenariuszy rozwoju
WPZiB

SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U3
korzystać z poznanych teorii i wykorzystać zebrane
materiały źródłowe do przygotowania prac pisemnych
oraz wypowiedzi ustnych z zakresu konkretnych
problemów WPZiB

SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U4 rozpoznać i stosować prawne i pozaprawne normy
i reguły obowiązujące w ramach WPZiB SMI_K1_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy, przyswajania
i analizowania nowych wiadomości i procesów
z zakresu WPZiB, a także wykorzystując poznane
narzędzia wyrażać krytyczną opinię w tym zakresie

SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2
aktywnego udziału w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, a także realizacji projektów
politycznych, gospodarczych, kulturalnych
z wykorzystaniem poznanych reguł i norm WPZiB

SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ewolucja historyczna WPZiB; WPZiB z perspektywy teorii stosunków
międzynarodowych oraz integracji europejskiej; Zasady i cechy specyficzne
WPZiB; Proces podejmowania decyzji w ramach WPZiB; Kluczowi aktorzy we
WPZiB; Europeizacja w ramach WPZiB; Operacje wojskowe w ramach WPZiB;
Operacje cywilne w ramach WPZiB

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Egzamin testowy z pytaniami otwartymi oraz zamkniętymi.
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Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.1200.5cd55a06a9210.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Posiada podstawową wiedzę odnoszącą się
do współczesnych systemów bezpieczeństwa
międzynarodowego w ujęciu teoretycznym
i modelowym

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05 zaliczenie pisemne

W2
Ma wiedzę na temat zależności między modelowaniem
a instytucjonalizacją stosunków międzynarodowych
na płaszczyźnie bezpieczeństwa.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne

W3
Posiada wiedzę na temat podmiotów, instytucji
i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych
kształtujących współczesne bezpieczeństwo

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem
systemu bezpieczeństwa międzynarodowych.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U07 zaliczenie pisemne

U2 Posiada umiejętność modelowania i prognozowania
ewolucji systemu bezpieczeństwa międzynarodowego SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne

U3
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania
kulturowego, społecznego i ekonomicznego podłoża
współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego.

SMI_K1_U04, SMI_K1_U07 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi podjąć dyskusję na temat systemów i modeli
bepieczeństwa z perspektywy teoretycznej
i empirycznej.

SMI_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 13

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I. Podejście systemowe do badań nad bezpieczeństwem i stosunków
międzynarodowych
II. Idee – interesy – instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
III. Systemy i modele globalne – hierarchia v modele wielobiegunowe v sojusze
IV. Systemy globalne bezpieczeństwa międzynarodowego – prawo v reżimy
V. Systemy i modele regionalne – wspólnoty bezpieczeństwa v zarządzanie
bezpieczeństwem
VI. Systemy i modele regionalne – non-western approach
VII. System europejski – UE, OBWE, UZE, ESA
VIII. System amerykański
IX. Systemy azjatyckie – system afrykański
X. Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Egzamin pisemny, 5 pytań otwartych z zagadnień podanych na 30 dni
przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Prawo Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.1200.5cd559ba23df6.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa UE i orzecznictwa TSUE oraz ich funkcjonowania
w praktyce

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
charakterystykę i zasady funkcjonowania prawa Unii
Europejskiej zarówno dla instytucji publicznych jak
i osób fizycznych oraz prawnych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny, kazus,
prezentacja, zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozwiązać określoną sytuację faktyczną z zakresu
prawa UE, rozróżnić które sprawy są regulowane przez
prawo UE, a które przez prawo krajowe

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07 kazus, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia pracy w administracji państwowej lub
samorządowej oraz w podmiotach gospodarczych gzie
w pracy zawodowej stosowane jest prawo UE

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

analiza orzecznictwa 20

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Relacje pomiędzy prawem UE - prawem międzynarodowym - prawem
krajowym.
2. Cechy charakterystyczne systemu prawa UE.
3. Źródła prawa UE.
4.Proces tworzenia prawa UE.
5.Zasady stosowania prawa UE
6. System ochrony prawnej w UE.
7. Jurysdykcja sporna i niesporna ( pytania prejudycjalne )TSUE.
8. Rola precedensowych orzeczeń TSUE.
9.Ochrona praw i wolności jednostek w prawie UE.
10.Aspekty prawne związane z realizacją 4 podstawowych swobód gospodarczych
UE (swoboda przepływu osób, towarów, usług i przedsiębiorczości oraz kapitału)
11.Finansowo-prawne aspekty funkcjonowania euro.
12.Obywatelstwo UE i jego konsekwencje w prawie UE i prawie wewnętrznym
państw członkowskich.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin w formie pisemnej składajacy sie z trzech części: 1.
test obejmujący podstawowe pojęcia z prawa UE 2. analiza
wybranego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej 3. rozwiązanie kazusu z zakresu stosowania prawa
UE w praktyce

ćwiczenia kazus, prezentacja, zaliczenie Zaliczenie połączone z warunkami wskazanymi dla egzaminu i
identyczne.
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Organizacja i technika służby zagranicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.1200.5cd55a0902389.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studentów z aktami prawa wewnętrznego dotyczącego funkcjonowania służby zagranicznej w Polsce,
UE i wybranych państwach świata, nauczenie podstawowych metod pracy w służbie zagranicznej, technika,
sporządzania pism urzędowych ich rejestracji i analiza obcych aktów normatywnych i orzeczeń w obrocie
międzynarodowym sądów krajowych i międzynarodowych, umiejętność pracy w zespole krajowym
i międzynarodowy, zapoznanie z zasadami odpowiedzialności za powierzone obowiązki w służbie zagranicznej,
przygotowanie studentów do aplikacji zawodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

technikę sporządzania, odpowiedzi i rejestracji pism
urzędowych, zasady sporządzania ekspertyz
specjalistycznych w języku polskim i obcym,
umiejętność przygotowania projektu podstawowego
aktu normatywnego w zakresie resortu, struktura
organizacji placówek zagranicznych oraz resortów
związanych z obrotem międzynarodowym
ze szczególnym uwzględnieniem Ministerstwa Spraw
Zagranicznych

SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt, kazus,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

samodzielnie prowadzić korespondencje służbową,
sporządzić ekspertyzę dot. wybranych problemów
międzynarodowych, opracować projekty prostych
aktów normatywnych, zorganizować pracę
w podstawowej komórce organizacyjnej resortu lub
placówki zagraniczne, pracować w zespole krajowym
lub też międzynarodowy

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikacje
dyplomatyczno-konsularną lub aplikację
administracyjna. podjąć pracę w organach
administracji państwowej lub samorządowej

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K03

zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 20

analiza orzecznictwa 20

analiza aktów normatywnych 30

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Analiza podstawowych aktów prawa krajowego dotycząca organizacji służby
zagranicznej w Polsce i wybranych państwach.
2. Organizacja i podstawy prawne do działania tzw. organów wewnętrznych
państwa w polityce
zagranicznej w Polsce.
3.Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania służby zagranicznej w UE.
4. Administracja i zasady funkcjonowania i wykorzystywane techniki w pracach
ONZ.
5. Korespondencja urzędowa; sporządzanie, rejestrowanie, tłumaczenie i zasady
akceptacji przed ich wysłaniem.
6. Tworzenie zespołu: opracowywanie zakresu czynności, ustalanie
odpowiedzialności i podległości służbowej.
7. Zasady projektowania resortowych aktów normatywnych.
8.Zasady opracowywania samodzielnych ekspertyz i stanowiska oficjalnego
urzędu, państwa w konkretnej sytuacji faktycznej bądź prawnej w obrocie
międzynarodowym.
9. Zagadnienia związane z udzielaniem informacji podmiotom zewnętrznym i
występowania w mass mediach.
10. Odpowiedzialność administracyjnoprawna, cywilnoprawna i karna urzędnika
państwowego.
11.Omówienie wybranych orzeczeń sądów międzynarodowych i krajowych
dotyczących służby zagranicznej.
12. Zasady organizacji i program aplikacji urzędniczych ze szczególnym
uwzględnieniem aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, projekt, kazus, prezentacja kazus,projekt,prezentacja zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdany egzamin z prawa międzynarodowego publicznego, prawa dyplomatycznego i konsularnego, wskazana znajomość
podstawowa zasad protokołu dyplomatycznego
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Międzynarodowe stosunki kulturalne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.1200.5cd42d3c885b3.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie; podstawowe pojęcia w ramach
dziedziny wiedzy jaką są międzynarodowe stosunki
kulturalne oraz znaczenia czynnika kulturowego
we współczesnych stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W05

esej, egzamin pisemny /
ustny, egzamin

W2
Student zna i rozumie funkcje międzynarodowych
stosunków kulturalnych oraz ich regulacje
prawnomiędzynarodowe

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

esej, egzamin pisemny /
ustny, egzamin

W3 Student zna sposoby regulacji i realizacji
międzynarodowych stosunków kulturalnych

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

esej, egzamin pisemny /
ustny, egzamin
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozpoznać znaczenie czynnika
kulturowego we współczesnych stosunkach
międzynarodowych politycznych i gospodarczych oraz
określić wpływ globalizacji na kulturę

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

projekt, esej,
prezentacja, egzamin

U2
Student potrafi rozpoznać sposoby regulacji
współczesnych międzynarodowych stosunków
kulturalnych

SMI_K1_U03, SMI_K1_U07 projekt, esej,
prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student posiada zdolność rozpoznawania różnic
kulturowych, ich uwarunkowań oraz rozpoznawania
miejsca Polski na mapie kulturowej współczesnego
świata

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04
projekt, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

analiza aktów normatywnych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

uczestnictwo w egzaminie 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kultura w nauce o stosunkach międzynarodowych: pojęcie kultura, cywilizacja -
sposoby definiowania. Czym jest kultura? -znaczenie terminu "kultura" na
przestrzeni wieków; dwie tradycje.Tożsamość narodowa jako fakt kulturowy.
Kultura strategiczna.
Istota i uwarunkowania międzynarodowych stosunków kulturalnych:
międzynarodowe stosunki kulturalne jako dziedzina stosunków
międzynarodowych. Specyfika i geneza miedzynarodowych stosunków
kulturalnych. Instytucjonalizacja i uwarunkowania miedzynarodowych stosunków
kulturalnych. Funkcje międzynarodowych stosunków kulturalnych.
Kultura w procesie globalizacji: przemiany kulturowe we współczesnym świecie.
Wpływ globalizacji na kulturę. Znaczenie kultury w stosunkach
międzynarodowych. Kultura jako determinanta miedzynarodowych stosunków
politycznych. Kultura a gospodarka. Kulturowe uwarunkowania konfliktów.
Bezpieczeństwo kulturowe.
Uczestnicy i kreatorzy miedzynarodowych stosunków kulturalnych: państwa i
dyplomacja kulturowa. Międzynarodowe organizacje międzyrządowe.
Międzynarodowe organizacje pozarządowe. Krajowe organizacje pozarządowe.
Udział małych grup społecznych i jednostek. Inne podmioty.
Uwarunkowania rozwoju międzynarodowych stosunków kulturalnych: Wpływ
czynników: politycznych , ekonomicznych, społecznych, naukowo-technicznych.
Środki realizacji międzynarodowych stosunków kulturalnych.
Miejsce dóbr i wartości w polityce zagranicznej państw: zagraniczna polityka
kulturalna wybranych państw. Podejście do kultury w polityce zagranicznej. Cele i
środki w zagranicznej polityce kulturalnej. Dyplomacja kulturowa.
Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy kulturalnej: instytucjonalizacja w
skali globalnej. Instytucjonalizacja w skali regionalnej. Znaczenie kultury w
procesie integracji europejskiej. Polityka kulturalna Unii Europejskiej. Rada
Europy- działalność znaczenie.
Prawnomiędzynarodowe regulacje dotyczące ochrony dóbr kultury: źródła prawa
międzynarodowego regulujące ochronę dóbr kultury w czasie konfliktów
zbrojnych,
ochronę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Instrumenty prawne
ograniczające nielegalny obrót dziełami sztuki. Ochrona spuścizny kulturalnej
państwa.
Udział Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych: cele, priorytety
zagranicznej polityki kulturalnej. Struktura organizacyjna oraz narzędzia i
instrumenty wykorzystywane w promocji Polski. Udział Polski w międzynarodowej
wymianie kulturalnej i naukowej

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.
Uczestnicy i kreatorzy miedzynarodowych stosunków kulturalnych. Państwa i
dyplomacja kulturowa. Międzynarodowe organizacje międzyrządowe.
Międzynarodowe organizacje pozarządowe. Krajowe organizacje pozarządowe.
Inne podmioty

W1, W3, U2, K1

3.
Uwarunkowania rozwoju międzynarodowych stosunków kulturalnych. Wpływ
czynników: politycznych , ekonomicznych, społecznych, naukowo-technicznych.
Środki realizacji międzynarodowych stosunków kulturalnych

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, esej, prezentacja, egzamin
pisemny / ustny, egzamin

Forma zaliczenia do wyboru: [1] esej (60%) i
egzamin ustny (40%), [2] egzamin pisemny (test
pytań otwartych i jednokrotnego wyboru), [3]
prezentacja.
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Pozaeuropejskie procesy integracyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd55a00217b9.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 genezę oraz mechanizmy współpracy
w pozaeuropejskich ugrupowaniach integracyjnych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

projekt, prezentacja

W2
znaczenie ugrupowań integracyjnych jako podmiotów
w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
i politycznych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 dokonać analizy relacji pomiędzy państwami
tworzącymi poszczególne ugrupowania

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

projekt, prezentacja

U2
dokonać analizy relacji między ugrupowaniami
integracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem
relacji z UE

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przygotowania prognoz dotyczących kierunków
dalszego rozwoju współpracy w ramach konkretnych
ugrupowań

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 projekt, prezentacja

K2
interpretacji wpływu poszczególnych ugrupowań
integracyjnych na handel międzynarodowy
i gospodarkę światową

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 projekt, prezentacja

K3
podjęcia dyskusji na tematy związane z rolą
i znaczeniem ugrupowań integracyjnych bazując
na sprawdzonej i rzetelnej wiedzy

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 6

przygotowanie do zajęć 12

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Teoretyczne podstawy współczesnych procesów integracyjnych. Rola i znaczenie
systemu GATT/WTO dla procesów integracyjnych. Geneza i uwarunkowania
współczesnych procesów integracyjnych. Główne pozaeuropejskie ugrupowania
integracyjne na świecie

W2, U2, K2, K3
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2. NAFTA – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny,
funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej W1, W2, U1, K1, K2, K3

3. ALADI i UNASUR – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system
instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

4. Mercosur – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny,
funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

5. Wspólnota Andyjska – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system
instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

6. ASEAN, APEC, BRICS – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system
instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

7. Afrykańska Wspólnota Gospodarcza, afrykańskie subregionalne ugrupowania
integracyjne

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, prezentacja
Udział w zajęciach (minimum 50% obecności); Przygotowanie projektu na
uzgodniony z prowadzącym temat; Prezentacja wyników projektu i
dyskusja na forum grupy

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Status kobiety w Islamie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMI00S.1200.5cd55a0046db9.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z  problematyką pozycji prawnej i społecznej kobiety muzułmańskiej
w ujęciu teoretycznym (analiza tekstu Koranu i hadisów a także kodeksów prawa rodzinnego poszczególnych
państw) oraz w ujęciu praktycznym (rzeczywista sytuacja kobiet w wybranych krajach muzułmańskich).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna prawne i ideowe podstawy religii islamu.
Rozumie znaczenie religii muzułmańskiej
w kształtowaniu prawa, obyczajów, postaw jej
wyznawców

SMI_K1_W04 zaliczenie ustne,
prezentacja

W2
Student zna i rozumie różnice w statuowaniu kobiet
i ich roli społeczno-ekonomicznej wynikające
z odmiennych nurtów religii islamu

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

W3
Student zna aktualną sytuację prawną i społeczną
kobiet w wybranych krajach kultury arabsko-
muzułmańskiej. Rozumie aktualne trendy zmian
społecznych w tej kwestii

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi analizować prawną i społeczną pozycję
kobiet w islamie w perspektywie historycznej
i aktualnych procesów przemian społeczno-
kulturowych. Potrafi wskazać różnice i podobieństwa
w statuowaniu kobiet w największych religiach świata.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pracy w środowisku
międzynarodowym i do rozwiązywania dylematów
wynikających z różnic kulturowych bez stereotypizacji
i uproszczeń zjawisk, które obserwuje lub w których
aktywnie uczestniczy.

SMI_K1_K02, SMI_K1_K04 zaliczenie ustne,
prezentacja

K2 Student jest gotów do dalszego pogłębiania informacji
z zakresu kultury islamu SMI_K1_K01 zaliczenie ustne,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Islam: ideowe podstawy i główne pojęcia W1, U1, K2

2. Pozycja kobiety w największych religiach świata- judaizm, chrześcijaństwo,
hinduizm W1, U1, K1

3. Sytuacja społeczna kobiety w przedislamskiej Arabii W1, W2, U1, K1
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4. Kobieta w Koranie i hadisach W1, W2, U1, K1

5.

Analiza wybranych zagadnień statusu kobiety muzułmańskiej w świetle prawa
muzułmańskiego: teoria i praktyka: Małżeństwo w islamie: a) zaręczyny i zawarcie
małżeństwa, b) relacje pomiędzy mężem a żoną: obowiązki i prawa małżonków, c)
poligamia, Rozwód w islamie. Inne zagadnienia prawne i obyczajowe: a) wartość
świadectwa kobiety b) prawo dziedziczenia c) prawo do nauki d) zjawisko zabójstw
honorowych itp.
Zagadnienie cielesności i seksualności w islamie:
a) al-hidżab, ubiór muzułmanki, b) instytucja haremu: mity a rzeczywistość

W1, W2, W3, U1, K1

6. Rola kobiety w działaniach społecznych i w życiu politycznym.Kobiety z Koranu i
historii islamu. Kobiety w polityce krajów muzułmańskich W1, W2, W3, U1, K1

7.
Sytuacja kobiet w wybranych krajach muzułmańskich (przepisy prawne,
obyczajowość, dynamika reform: kraje Maghrebu, Egipt, Iran, Arabia Saudyjska,
Turcja, Pakistan, Afganistan

W1, W2, W3, U1, K1, K2

8. "Świadomość genderowa" wśród kobiet muzułmańskich oraz zjawisko feminizmu
w islamie (Nisa’iyyah) W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne, prezentacja
Prezentacja referatu o temacie uzgodnionym z prowadzącym
lub Egzamin ustny składa się z 4 pytań wybieranych przez
studenta losowo. Czas trwania egzaminu 1 godzina.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Polityka historyczna na przykładzie różnych państw – założenia i realizacja.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd55a006cb2f.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z taką dziedziną funkcjonowania państwa, jak polityka historyczna - jej
definicja, cele, środki realizowania oraz poszczególne przykłady. Celem charakterystycznym w każdym przypadku
jest wykorzystywanie przez państwo i jego instytucje historii (faktów i wydarzeń historycznych) dla celów
politycznych. Wykład ma w swoim zamiarze uczynić to zarówno w aspekcie Polski, jak i państw sąsiednich:
Niemcy, Rosja, Ukraina, Litwa, a także państwa anglosaskie.

C2
Student poznaje wykorzystywanie dla celów polityki nauk historycznych, a także w jaki sposób prowadzi się tzw.
politykę pamięci, co należy do jej składników, poszczególnych elementów, narzędzi, przez jakie instytucje
państwowe jest prowadzona i jakie cele usiłuje się w jej wyniku w poszczególnych państwach osiągnąć. Stanowi
ona zawsze fragment całościowej polityki państwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu



Sylabusy 296 / 318

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student poznał mechanizmy i instytucje oraz cele
polityki historycznej (polityki pamięci) Polski, a także
ważniejszych państw europejskich (Niemcy, Rosja,
Ukraina, Litwa), Izraela, anglosaskich (USA i Wielka
Brytania).

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
z prezentowanych przez media faktów oraz
prawidłowo oceniać cele i zamiary różnych ośrodków
dyspozycji politycznej.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Student poznaje cele działalności różnych instytucji
wybranych państw, zarówno wobec Polski, jak i wobec
własnego społeczeństwa, przy czym głównym
zastosowanym środkiem jest historia (pamięć
historyczna, tradycja).

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do wykorzystywania dla celów
społecznych oraz polityki nauk historycznych, a także
dla realizacji w pracy samorządu tzw. polityki pamięci.
Po zapoznaniu się, co należy do jej składników,
poszczególnych elementów, narzędzi, oraz przez jakie
instytucje państwowe jest prowadzona i jakie cele
usiłuje się w jej wyniku w poszczególnych państwach
osiągnąć.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zapoznanie się z e-podręcznikiem 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Definicje polityki historycznej. W1, U1

2. Polityka historyczna w Polsce realizowana w II RP, PRL, III RP, główne cechy, cele,
kierunki, instytucje, uwarunkowania. W1, U2, K1

3.

3. Polityka historyczna w krajach sąsiednich:
a/ Niemcy
b/ Rosja
c/ Ukraina
d/ Litwa
- główne cechy, cele, kierunki, instytucje, uwarunkowania.

W1, U1, U2, K1

4. Polityka historyczna krajów anglosaskich; polityka pamięci w USA wobec problemu
wojny secesyjnej. W1, U2, K1

5. Polityka historyczna Izraela (Holocaust i jego rola w polityce państwa). W1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę znajomość podstawowej pozycji z literatury (książki R.Chwedoruka) oraz
jednej z pozostałych oraz obecność na wykładzie
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Pokojowe rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd55a0093105.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie istoty, założeń i narzędzi sprawiedliwości naprawczej i koncepcji rozwoju cywilizacyjnego Spiral
Dynamics D. Becka

C2 Praktyczne wykorzystanie narzędzia rozwiązania konfliktów międzynarodowych – kręgów naprawczych D.
Bartera.

C3 Trening umiejętności komunikacyjnych spierających rozwiązywanie konfliktów w oparciu o potrzeby
zaangażowanych stron

C4 Zdobycie doświadczenia w realnym kontakcie z partnerem biznesowym w ramach rzeczywistej współpracy nad
zleconym zadaniem

C5 Zderzenie wypracowanych pomysłów dotyczących rozwiązania konfliktów międzynarodowych i zaprzestania
wojen domowych z doświadczeniem praktyka- mediatora
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
W pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków
międzynarodowych w zakresie rozwiązywania sporów
w oparciu o ideę sprawiedliwości naprawczej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

projekt, prezentacja

W2 Zna przypadki zastosowania narzędzi sprawiedliwości
naprawczej w konfliktach międzynarodowych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi prawidłowo ocenić ewolucję i perspektywy
głównych procesów zachodzących w stosunkach
międzynarodowych, w perspektywie Spiral Dynamics.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07

projekt, prezentacja,
zaliczenie

U2
Potrafi dostrzec istotę konkretnych wydarzeń
zachodzących w przestrzeni międzynarodowej
w oparciu o analizę potrzeb zaangażowanych
podmiotów.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować
poglądy związane z problematyką konfliktów
w stosunkach międzynarodowych.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt, prezentacja,
zaliczenie

K2

Potrafi we współdziałaniu z grupą prowadzić proste
badania źródłowe dotyczące konfliktów
międzynarodowych i wojen domowych, ich przebiegu
i determinant społeczno-ekonomicznych oraz
przedstawić opracowane wyniki.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do sprawdzianu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
BLOK 1. Wprowadzenie
1. Konflikt w świetle koncepcji Spiral Dynamics Prof. Dona Becka
2. Istota i założenia sprawiedliwości naprawczej (restorative justice)
3. Założenia i mechanizm kręgów naprawczych Dominica Bartera

W1, W2, U1, U2

2.
BLOK 2: Studia przypadków
4. Analiza konfliktu palestyńsko-izraelskiego w perspektywie Spiral Dynamics
5. Analiza konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i konfliktów wewnętrznych w Nepalu, Sri
Lance oraz Nigerii – projektowanie płaszczyzny rozwiązania konfliktu

W1, W2, U1, U2

3.

BLOK 3: Trening umiejętności komunikacyjnych
6. Trening umiejętności komunikacyjnych
7. Deeskalacja konfliktu: narzędzia pogłębionego aktywnego słuchania (słuchanie
na czterech poziomach: faktów, uczuć, potrzeb i próśb), jasne i precyzyjne
wyrażanie siebie (zarządzanie emocjami)
8. Nawiązywanie kontaktu – stereotypy i kluczowe przekonania utrudniające
kontakt

U1, U2, K1, K2

4.

BLOK 4: Narzędzie - kręgi naprawcze
9. Działania naprawcze – analiza poczucia winy – w drodze do odpowiedzialności
10. Krąg naprawczy - rola facylitatora – ćwiczenia praktyczne: 9 umiejętności
facylitatora konfliktu, empatia w trudnych sytuacjach
11. Krąg naprawczy – fazy procesu i typy pytań facylitatora
12. Działania naprawcze - spieranie rozwiązań, ich prawdopodobieństwa ich
utrzymania i odpowiedzialności przyjętej przez strony
13. Krąg naprawczy – ćwiczenia całego procesu

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, kręgi
naprawcze

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, prezentacja, zaliczenie Część zajęć prowadzona jest w formule zdalnego nauczania.
Student powinien uzyskać min. 60 % punktów, by przedmiot.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 301 / 318

Praktyczne aspekty pracy w organizacjach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd55a00bb82a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom trzeciego roku stosunków międzynarodowych informacji na  temat
możliwości pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Uczestnicząc w module student poznaje
specyfikę i charakter pracy funkcjonariusza międzynarodowego. Student zdobywa umiejętność pozyskiwania
informacji na temat dostępnych praktyk, staży i ofert pracy w organizacjach i  instytucjach międzynarodowych,
uniwersalnych oraz regionalnych – europejskich. Potrafi przygotować, według wymaganych standardów,
odpowiednie dokumenty konieczne w procesie rekrutacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student posiada wiedzę na temat statusu
funkcjonariusza międzynarodowego, jego praw
i obowiązków oraz jego przywilejów i immunitetów

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2 Student posiada wiedzę na temat procesu rekrutacji
do pracy w organizacjach międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozróżnić kategorie funkcjonariuszy
międzynarodowych i pracowników organizacji
międzynarodowych występujące w ONZ, RE i UE

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2 Student potrafi rozróżnić typy kontraktów związanych
z pracą w organizacjach międzynarodowych

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

Student potrafi analizować oferty dotyczące stażu
i pracy w organizacjach międzynarodowych
i przygotować stosowny pakiet dokumentów konieczny
przy aplikowaniu o pracę w tych organizacjach
międzynarodowych (Europass, Personal Statement)

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do ciągłego pogłębiania zdobytej
wiedzy, przyswajania i analizowania nowych
wiadomości odnoszących się do pracy w organizacjach
międzynarodowych

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

Przygotowanie prac pisemnych 15

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Spotkanie 1: Wprowadzenie. Pojęcie funkcjonariusza międzynarodowego. Rozwój
historyczny.

Spotkanie 2: Podstawowe uregulowanie prawne dotyczące funkcjonariuszy
międzynarodowych.

Spotkanie 3: Kategorie funkcjonariuszy międzynarodowych. Kategorie
pracowników organizacji międzynarodowych

Spotkanie 4: Funkcje funkcjonariuszy międzynarodowych.

Spotkanie 4 i 5: Przywileje i immunitety pracowników organizacji
międzynarodowych.

Spotkanie 6 i 7: Stosunek pracy funkcjonariuszy (podstawa i rodzaje zatrudnienia,
podstawa zatrudnienia, rodzaje zatrudnienia, warunki zatrudnienia, emerytury i
ubezpieczenia społeczne)

Spotkanie nr 8: Możliwości edukacyjne w Polsce: przygotowanie do pracy w
organizacjach międzynarodowych i dyplomacji: Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej i aplikacja dyplomatyczno-konsularna.

Spotkanie nr 9: Staże w organizacjach międzynarodowych rządowych i
pozarządowych. Staże w MZS i polskich placówkach dyplomatycznych. Analiza
aktualnych ofert. Przedstawienie warunków stażu i obowiązków stażysty.

Spotkanie nr 10: Oferty pracy w ONZ. Struktura administracyjna organizacji.
Kategorie funkcjonariuszy międzynarodowych i pracowników ONZ.
Spotkanie nr 11. Oferty pracy w Radzie Europy. Struktura administracyjna
organizacji. Kategorie funkcjonariuszy międzynarodowych i pracowników Rady
Europy.

Spotkanie nr 12 i 13. Oferty pracy w Unii Europejskiej. Struktura administracyjna
organizacji. Kategorie funkcjonariuszy międzynarodowych i pracowników Unii
Europejskiej.

Spotkanie nr 14 i 15 . Przygotowanie dokumentów koniecznych przy aplikowaniu o
pracę w tych organizacjach międzynarodowych. Indywidualna praca studenta.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Ocena przygotowanych przez studenta dokumentów
koniecznych przy aplikowaniu o pracę w wybranych
organizacjach międzynarodowych oraz udział we wskazanym
przez prowadzącego projekcie. Do oceny wykorzystuje się
standardową skalę ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Państwa czarnomorskie i ich polityka bezpieczeństwa w regionie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd55a00e01a4.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ewolucję stosunków międzynarodowych, procesów
politycznych kształtujących przestrzeń
międzynarodową w regionie czarnomorsko-kaspijskim,
procesy społeczne wpływające na stosunki
międzynarodowe w regionie.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

określić wpływ środowiska geograficzno-
przyrodniczego na stosunki międzynarodowe; wskazać
uczestników stosunków międzynarodowych w regionie
z wyszczególnieniem ich celów w zakresie polityki
bezpieczeństwa; wskazać rolę instytucji
międzynarodowych w regionie.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wskazania relacji pomiędzy różnymi elementami
składowymi systemu międzynarodowego;
analizowania zjawisk w zakresie stosunków
międzynarodowych; samodzielnego pogłębienia
wiedzy, wykonania prezentacji w ramach współpracy
zespołowej.

SMI_K1_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka regionu
- charakterystyka Morza Czarnego pod względem geograficznym;
- prawnomiędzynarodowy status Morza Czarnego i cieśnin czarnomorskich;
- najważniejsze szlaki handlowe i towary przewożone morzem, w tym ropociągi i
gazociągi ciągnięte po dnie morza;
- połączenia Morza Czarnego z lądem poprzez śródlądowe drogi wodne;
- regionalne organizacje międzynarodowe i sojusze działające w regionie, w tym
Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego.

W1, U1, K1

2.

Rosja w regionie czarnomorskim
- terytorium, ludność, wskaźniki rozwoju gospodarczego, surowcowy model
rosyjskiej gospodarki, hamulce rozwoju gospodarczego Rosji;
- model ustrojowy Rosji za prezydentury Władymira Putina;
- myśl strategiczna i polityka bezpieczeństwa Rosji;
- reintegracja przestrzeni poradzieckiej, powstanie Wspólnoty Niepodległych
Państw, Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, a następnie Eurazjatyckiej Unii
Gospodarczej.

W1, U1, K1
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3.

Rosja w regionie czarnomorskim
- obecność Rosji nad Morzem Czarnym w perspektywie historycznej;
- nadczarnomorskie podmioty Federacji Rosyjskiej i ich charakterystyka.
- delimitacja granic morskich po rozpadzie ZSRR, w tym stanowisko w sprawie
statusu Morza Azowskiego i cieśniny Kerczeńskiej; problem zachowania floty
wojennej
- południowy wymiar rosyjskiej polityki i miejsce Morza Czarnego w strategicznych
planach rosyjskiej polityki.

W1, U1, K1

4.

Ukraina, jako państwo czarnomorskie
- terytorium, ludność, wskaźniki rozwoju gospodarczego, ustrój polityczny;
- problemy delimitacji granicy morskiej niepodległej Ukrainy: status Morza
Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej; spór z Rumunią o Wyspę Węży;
- problem floty czarnomorskiej i posiadania przez Ukrainę broni jądrowej;
- status Krymu i problem Sewastopola w ramach Ukrainy.

W1, U1, K1

5.

Konflikt ukraińsko-rosyjski w rejonie Morza Czarnego
- geneza konfliktu, w tym problem podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE,
obalenie Wiktora Janukowycza, aneksja Krymu, powstanie republik ludowych:
donieckiej i ługańskiej;
- próby międzynarodowej mediacji i obecny stan konfliktu.

W1, U1, K1

6.

Konflikt rosyjsko-gruziński
- wielonarodowy charakter niepodległej Gruzji;
- Rosja wobec separatystycznych dążeń na terenie Gruzji;
- przyczyny i przebieg wojny 2008 r.;
- obecne kierunki gruzińskiej polityki.

W1, U1, K1

7.
Mołdawia, jako państwo naddunajskie i czarnomorskie
- położenie, ludność, sytuacja gospodarcza, ustrój polityczny;
- problem Naddniestrza i próby jego rozwiązania;
- Mołdawia wobec Partnerstwa Wschodniego i Unii Eurazjatyckiej.

W1, U1, K1

8.
Turcja i jej znaczenie w regionie
- położenie, ludność, wskaźniki gospodarcze, ustrój polityczny, sojusze;
- kierunki tureckiej polityki wewnętrznej i zewnętrznej pod rządami AKP;
- problem akcesji do UE.

W1, U1, K1

9.

Wpływ wojny domowej w Syrii na sytuację Turcji 6 maja 2019 r.
- problem kurdyjskiej mniejszości w Turcji;
- Turcja wobec emancypacji Kurdów w państwach sąsiednich ( Iraku i Syrii)
- stanowisko Turcji wobec Państwa Islamskiego;
- ewolucja stosunków turecko-rosyjskich w okresie wojny domowej w Syrii.

W1, U1, K1

10.

Naddunajskie państwa Unii Europejskiej Rumunia
- położenie, gospodarka, ustrój polityczny;
- droga Rumunii do NATO i UE;
- najważniejsze problemy bezpieczeństwa Rumunii;
- współpraca w ramach organizacji regionalnych.

W1, U1, K1

11.

Naddunajskie państwa Unii Europejskiej Bułgaria
- położenie, gospodarka, ustrój polityczny;
- droga Bułgarii do UE;
- najważniejsze problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego;
- współpraca w ramach organizacji regionalnych.

W1, U1, K1

12.

Unia Europejska w regionie naddunajskim i czarnomorskim
- cele i programy UE w regionie czarnomorskim;
- synergia czarnomorska;
- polityka transportowa UE w regionie ( TRACEA, Porozumienie o drogach
żeglowny);
- ochrona środowiska naturalnego.

W1, U1, K1

13.
Miejsce Armenii w relacjach między państwami czarnomorskimi 3 czerwca 2019 r.
- charakterystyka państwa,
- Armenia wobec konfliktu o Górski Karabach,
- stosunki armeńsko-rosyjskie.

W1, U1, K1
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14.
Znaczenie Azerbejdżanu w regionie czarnomorskim
- charakterystyka państwa;
- Azerbejdżan wobec sprawy Górskiego Karabachu,
- polityka zagraniczna Azerbejdżanu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja
Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, wystawioną na podstawie
przygotowanego referatu lub prezentacji , wystąpienia, umiejętności
udzielenia odpowiedzi na pytania padające w trakcie dyskusji, aktywności
w trakcie dyskusji .
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Design Thinking
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5ca75b5790fd6.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedstawienie założeń i struktury metody design thinking wykorzystywanej do tworzenia innowacyjnych
produktów i usług oraz twórczego rozwiązywania problemów w obszarach związanych z bezpieczeństwem
społeczno-ekonomicznym.

C2 Praktyczne zastosowanie metody DT w realizacji zadania zleconego przez partnera zewnętrznego

C3 Doświadczenie przez studentów pracy w holakratycznym, ewolucyjnym modelu organizacyjnym.

C4 Zdobycie doświadczenia w realnym kontakcie z interesariuszem zewnętrznym w ramach rzeczywistej współpracy
nad zleconym zadaniem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zauważa złożoność problemów i wyzwań
stojących przed organizacjami działającymi
w przestrzeni międzynarodowej oraz zmienność
otoczenia międzynarodowego

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

projekt

W2
Student zna i rozumie założenia podejścia iteracyjnego
w rozwiązywaniu problemów z obszaru stosunków
międzynarodowych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi rozpoznać istotę problemów
w perspektywie potrzeb wszystkich interesariuszy

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07

projekt, prezentacja

U2
Student rozumie dynamikę konfliktów i dylematów
pojawiających się w otoczeniu zewnętrznym
i wewnętrznym organizacji działającej w przestrzeni
międzynarodowej

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest otwarty na inne punkty widzenia, jest
gotowy niezależnie poszukiwać nowych perspektyw
patrzenia na pojawiające się wyzwania, traktuje
problem jako dylemat dający szansę pogłębienia
rozumienia otaczającej go rzeczywistości

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt, prezentacja

K2
Student akceptuje stanowiska różnych stron i jest
gotowy wypracowywać rozwiązania, które realizują
potrzeby grupy projektowej oraz interesariuszy
zewnętrznych

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 55

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Design Thinking - myślenie projektowe jako metoda projektowania produktu lub
usługi oraz rozwiązywania problemu W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Założenia i etapy design thinkingu (DT)
a) What is
b) What if
c) What wow
d) What works

U1, U2, K1, K2

3.

Zestaw narzędziowy DT
a) Wizualizacja
b) Mapowanie potrzeb
c) Analiza łańcucha wartości
d) Mapy myśli
e) Burza mózgów
f) Technika rozwijania tematu
g) Testowanie założeń
h) Prototypowanie
i) Współpraca z użytkownikiem
j) Learning launch – testowanie prototypu

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.
4. Model organizacji pracy w zespołach DT – struktura oraz potrzebne
umiejętności i kompetencje
a) Elementy turkusowego modelu organizacyjnego
b) Komunikacja oparta na empatii (NVC M.Rosenberga)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, prezentacja Część zajęć prowadzona jest w formule zdalnego nauczania. Student
powinien uzyskać min. 60 % punktów, by zaliczyć warsztaty.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Utopias and anti-utopias
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd55978717f9.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z pojęciami utopii i antyutopii w historii myśli politycznej w oparciu
o analizę wybranych tekstów zaliczanych do rzeczonych gatunków. Uczestnicy będą mogli zapoznać się
z problemem definiowania pojęcia utopii, przesuwalnością jej granic czasowych i treściowych, z wzajemną relacją
pojęć ideologii i utopii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zarys historii pojęć utopii i antyutopii SMI_K1_W01,
SMI_K1_W04 zaliczenie ustne

W2 wybrane przykłady literatury utopijnej i antyutopijnej SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04 zaliczenie ustne

W3 znaczenie myśli utopijnej w kształtowaniu
nowoczesności

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 definiować pojęcia utopii i antyutopii SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 zaliczenie ustne

U2 omawiać relacje między pojęciami utopii, antyutopii,
dystopii i ideologii SMI_K1_U01 zaliczenie ustne

U3 krytycznie analizować teksty źródłowe i komentarze
oraz formułować własne stanowisko SMI_K1_U04, SMI_K1_U06 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji nad możliwościami i ograniczeniami polityki SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie semantyczno-historyczne: pojęcia utopii, antyutopii, dystopii W1, U1, U2, K1

2. Utopizm w myśli starożytnej i średniowiecznej W1, W2, U3, K1

3. Narodziny i rozwój utopii wczesnonowożytnych W1, W2, W3, U3, K1

4. Utopie okresu Oświecenia W2, W3, U3, K1

5. Pojęcie postępu a utopizm W2, W3, U2, U3, K1

6. Ideologia a utopia W1, W3, U2, U3, K1

7. Utopie a ustroje totalitarne W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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8. Technologia jako utopia i antyutopia W2, W3, U2, U3, K1

9. Antyutopie w literaturze dwudziestego wieku W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

10. Współczesne polityczne dystopie W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne -obecność obowiązkowa -aktywny udział w zajęciach -znajomość literatury
obowiązkowej -znajomość wybranej lektury dodatkowej
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Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd5597894f68.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna i rozumie społeczno-polityczne problemy
współczesnego świata SMI_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2 student zna i rozumie społeczno-polityczne problemy
współczesnego świata SMI_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W3 Student zna i rozumie teoretyczne uzasadnienia
działań politycznych. SMI_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Student potrafi formułować własną opinię na dany
temat. SMI_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U2 Student potrafi formułować własną opinię na dany
temat. SMI_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U3 Student potrafi ująć swoje przemyślenia w konkretnej
formie. SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do napisania przykładowo opinii,
ekspertyzy na zadany temat. SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kryzys potęgi amerykańskiej, Kryzys Europy, Rosja a Zachód, Wzrost potęgi Chin,
Kryzys ukraiński a Rosja i Zachód, Terroryzm, Bieżące zagadnienia polityczne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Pisanie co tydzień analiz dotyczących bieżących problemów społeczno-
politycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego.
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Praktyki studenckie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd4263245c52.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 120

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem nauczania jest nabycie przez studenta umiejętności zawodowych w zakresie nauk o polityce i administracji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna specyfikę pracy w wybranej instytucji związanej
z kierunkiem studiów SMI_K1_W07 zaliczenie
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W2 zna zasady funkcjonowania wybranej instytucji
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie

W3 zna obowiązki i uprawnienia pracownika
zatrudnionego w wybranej instytucji

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
konfrontuje nabytą w trakcie studiów wiedzę
teoretyczną z praktycznymi wymogami przyszłej pracy
zawodowej

SMI_K1_U02, SMI_K1_U07 zaliczenie

U2 nabywa kompetencje interpersonalne warunkujące
efektywne funkcjonowanie w pracy zawodowej SMI_K1_U05 zaliczenie

U3 zdobywa wiedzę praktyczną związaną z kierunkiem
kształcenia

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U05 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 stosuje zasady etyczne w rozwiązywaniu dylematów
etycznych w pracy zawodowej SMI_K1_K02 zaliczenie

K2 współdziała w grupie na rzecz dobra publicznego SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 zaliczenie

K3
przygotowuje się do samodzielnych i twórczych
działań w obszarze związanym z kierunkiem
kształcenia

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści kształcenia zależne od szczegółowych wymagań i zadań stawianych przez
interesariusza zewnętrznego w ramach organizacji praktyki

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie
Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawione przez studenta
zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu praktyki wystawionego przez
interesariusza zewnętrznego organizującego praktykę oraz doświadczenie
kompletu dokumentów do INPiSM


